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Gozdarski vestnik - izziv posamezniku in stroki
Dan, ko izide Vestnik, je za urednika poseben dan. Predstavlja
dogodek več mesecev trajajočih aktivnosti pri zbiranju in
izboru gradiva, urejanju prispevkov, oblikovanju številke in trenutek,
ko ni več poti nazaj. Tudi za številne naročnike to ni navaden dan. Za
marsikoga je to edini redni stik s pisano strokovno besedo. Za tiste
naročnike, ki so ohranili pridobljeno veščino pisnega izražanja, je to
lahko trenutek, ko zagledajo svoje sledi na papirju ali pa spoznajo,
kako zelo drugače okolica razumeva ubeseditev ali upodobitev njihovih misli.
Za veliko večino gozdarjev pa je dan izida Vestnika kot vsak drug. Nekateri izmed njih
se zanašajo, da jih Vestnik čaka varno skrit v redkih knjižnicah ali na spletnih straneh
interneta, drugi ga poznajo samo po naslovu in v isti sapi vzdihujejo nad odnosi v stroki.
Zdi se kakor, da nočejo razumeti temeljnega zakona spremenljivosti ter neskončne igre
dajanja in jemanja. Brez posebnega napora jih najdemo tako med terenskimi gozdarji
kot tudi med akademiki. Zaradi njih so me v začetku obletavale negotove misli o smisla
in pomenu tega glasila. Je mar 500 strani in dva milijona bolj ali manj urejene zloženke
znakov v posameznem letniku fe klepet branjevk ali spomenik samovšečnim
posameznikom? Ali je kontinuiteta glasila brez odmevov upravičena in preko tri tisoč ur
dela predanih sodelavcev v uredništvu vsako leto izguba časa?
Ko zaključujem razmeroma kratko, a dinamično obdobje vodenja revije, sem trdno
prepričan, da ima Vestnik v slovenskem gozdarstvu večplasten pomen. Prepričan sem,
da obstoj in redno izhajanje Gozdarskega vestnika predstavlja izziv vsakemu, ki se je
zapisal gozdarski stroki na slovenskem. Predstavlja izziv njegovi usposobljenosti, vesti
in pogumu, da v sebi pretehta strokovno stvarnost ter se nanjo odzove. Za to ni potrebno
postati pisatelj ali znanstvenik, potrebna pa je pokon čna drža in predanost stroki. Ali res
vemo, kaj to pomeni?
Vestnik pa ni le izziv posamezniku, ampak celotni slovenski gozdarski stroki:
Ministrstvu, Fakulteti, Inštitutu, Zavodu za gozdove, gospodarskim družbam vseh vrst in
ostalim, ki se srečujejo z gozdom ali gozdarstvom. Ponuja jim moč medija ter predstavlja
svojevrstno zrcalo njihovega dela in morda je prav zato toliko oklevanja pri podpori revije.
Podobna strokovna glasila običajno izhajajo ob izdatni podpori številnih strokovnih
ustanov, pri nas pa kaj več kot občasne podpore zaenkrat ne zmoremo. Bo mar letos
zaključni

drugače?

Vsem oviram navkljub Vestnik tudi v letošnjem letniku ostaja neodvisno in odprto glasilo
vseh, ki želijo graditi gozdarstvo jutrišnjega dne. Reviji, ki jo je prepih v stroki skoraj
odpihnil, smo v minulih dveh letih skupaj s predan imi sodelavci uredništva in avtorji dali
nov polet in novo raven. Tako mnenje je v decembrski anketi o spremembah pri Vestniku
jasno izrazila večina, ki je odgovorila na anketo, za kar se jim iskreno zahvaljujem.
Zahvaljujem se tudi vsem dosedanjim naročnikom, ki so s plačano naročnino omogočali
sebi in drugim, da zaradi Vestnika in z njim rastejo. Naslednjo številko Vestnika bo urejal
novi- poklicni- urednik. Njemu in vsem, ki bodo sprejeli Vestnik kot izziv, želim predvsem
veliko medsebojnega zaupanja, brez katerega ne nastane niti ena stran revije. Zaupanje
je kvas, ki daje našim idejam polet in Vestniku prihodnost.
Mag. Robert Robek
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Floristična

in vegetacijska opazovanja v ostenjih severovzhodne

Kostelske
Floristical and Vegetal Observations from the Rock Faces of the Northeastern
Kostelska Area (Kočevska, S Slovenia)
Marko ACCETTO*
Izvleček:

Accetto, M.: Floristična in vegetacijska opazovanja v ostenjih severovzhodne Kostelske. Gozdarski vestnik, št. 1/1999.
s povzetkom v angleščini, cit. lit. 41 .
Avtor seznanja bralca z novimi nahajališči 20 rastlinskih taksonov kot so Acer monspessulanum, Aristolochia lutea ,
Carduus cardue!is agg ., Centaurea montana , Daphne alpina, Dianthus monspessulanus, Dictamnus albus, Frangula
rupestris , Geranium macrorrhizum, Globularia cordifolia, Iris illyrica, Me/ica ci/lata, Patenti/la micrantha, Prunus mahaleb,
Pseudofumaria alba ssp. alba, Saxifraga petraea, Sesleria autumnalis, S. kalnikensis, Spiraea media in Taxus baccata
ter z dvema novo opisanima asociacij ama Pseudofumario albae-Geranietum macrorrhizi in Saxifrago petraeae-Pseudofumarietum albae , ki jih je opazil v ostenjih severovzhod nega dela Kostelske (kvadrant 0455/3 srednjeevropskega karti ranja
flore), oziroma Kočevske .

V

s l ovenščini

K ljučne besede: flora. vegetacija, Kočevska , Slovenija.

Abstract:
Accetto, M.: Floristical and Vegetal Observations from the Rock Faces of the Northeastern Kostelska Area (Kočevska,
S Slovenia). Gozdarski vestnik, No. 1/1999. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 41 .
The author informs the reader with new locations of 20 vegetal taxa su eh as Acer monspessulanum, Aristolochia lu tea,
Carduus carduens agg., Centaurea montana, Daphne alpina, Dianthus monspessu/anus, Dictamnus a/bus, Frangula
rupestris, Geranium macrorrhizum , Globularia cordifolia, Iris illyrica, Me/ica ciliata, Potentilla micrantha, Prunus mahaleb,
Pseudofumaria alba ssp. alba, Saxifraga petraea, Sesleria autumnalis, S. kalnikensis, Spiraea media in Taxus baccata
and two new described associations Saxlfrago petraeae-Pseudofumarietum albae and Pseudofumario albae-Geranietum
macrorrhizi, which have been noted .in the rock faces of the northeastern part of the Kostelska area (quadrant 0455/3 of
the Central European Flora Mapping), (Kočevsko, S Slovenia) .
Key words: flora, vegetation , Kočevsko, Slovenia.

1 UVOD
INTRODUCTION
Največ florističnih in vegetacijskih zanimivosti na Kočevskem je bilo v
zadnjih nekaj letih odkritih v težje dostopnih in neprehodnih območjih, to je
v ostenjih Kolpske doline in njene notranjosti.
Da je šlo pri tem prej za naključno kot načrtovano izbiro krajev opazovanj,
se lahko prepričamo iz vrstnega reda objavljenih prispevkov avtorja od leta
1993 do 1998.
Tokratni obisk astenij ali bolje rečeno sistema astenij na Kostelskem, ki
se dvigajo nad zaselki Suhor, Podstene pri Kostelu, Dolenji Potok in Žaga,
pa je bil prej "izsiljen" kot naključen, saj so le-ta ena izmed zadnjih na
Kočevskem, katerih rastlinstvo in rasije še nisem podrobno poznal. Omenjena ostenja se v celoti nahajajo v severovzhodnem delu kvadranta srednjeevropskega kartiranja flore 0455/3, ki je bil s širšo okolico tudi vegetacijsko
kartiran (Biološki inštitut Jovana Hadžija SAZU 1972, 1986).
Ker sem tudi tod naletel na nekatere naravne zanimivosti, ki bodo obogati le vednost o rastlinstvu in rastju Kočevske, jih posredujem v pričujo
čem prispevku vsem, ki sta jim ti področji pri srcu.
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Rastlinstvo sem popisoval po ustaljeni metodi z navedbo kvadranta
srednjeevropskega kartiranja flore, krajevnega imena, nadmorske višine,
lege ter datuma najdbe in determinacije. Vegetacijo sem popisoval po
standardni srednjeevropski metodi (BRAUN-BLANQUET 1964 ), pri čemer
sem pri oceni pokrovnosti rastlinskih taksonov upošteval modificirano devetstopenjsko Br. -Bl. lestvico, ki jo uporabljajo pri proučevanju mikroasociacij,
oziroma vegetacijskih kompleksov, in jo prikazujem v spodnjem pregledu
(po SCHUWERK 1986).
Znak
1
2
3
4
5
6
7
8
9

število osebkov
1
2-5
6-49
50
poljubno

Pokrovnost %
<5
<5
<5
<5
5 - 12,5
12,5-25
25-50
50-75
75- 100

Srednja vrednost%
0,1
0,2
1,5
3,5
8,75
18,75
37,5
62,5
87,5

Primerjavo med popisi sem izvedel s pomočjo postopkov klasifikacije
po programu SYN-TAX (PODANI1993).
Nomenklatura pri praprotnicah in semenkah po MARTINČIČ 1 SUŠNIK
et al. (1984 ), ma hov MARTINČIČ (1968) in DULL (1991) ter lišajev WIRTH
(1991 ).

2 KRATEK EKOLOŠKI OPIS OBISKANEGA OBMOČJA
2 BRIEF ECOLOGICAL DESCRIPTION OF THE AREA VISITED
Prisojna pobočja nad dolino potoka Potok, ki teče večji del v dinarski
smeri in se pri zaselku Žaga izliva v reko Kolpo, zaključuje sistem astenij,
ki se dvigajo nad zaselki Suhor, Podstene pri Kostelu, Daljni Potok in se v
največji in najobsežnejši, med 50 in 60 m visoki prepadni steni, imenovani
Stena (450 m), končujejo na grebenu nad zaselkom Žaga (slika 1 ). Slednja
je v novejšem času dobila tudi vzdevek Odtrgana stena, saj se je po pripovedovanju prijazne domačinke Frančiške Colnar iz Podsten del zrušil in
zgrmel v dolino leta ·1943. Za ostale dele astenij je Frančiška Colnar navedla
še imena: Vodenica, Copmska stena, Rdečica, Kraljev nos in Špranja (ob
tem naj omenim, da v narečju domačinov izraz "fikalika" pomeni običajno
drčo; od tod izhaja najbrž tudi krajevno ime- Trifikalike).
Manjši, 10 do največ 20m visoki osamljeni terasasti ostenji, ki sem ju
obiskal, se nahajata še na strmem pobočju nad Kolpo ali točneje v oddelku
136 g. e. Kolpa (Območna enota Kočevska Reka).
Vznožje omenjenih astenij je bolj ali manj jasna ločnica med sušnejšim
kraš kim svetom, iz jurskih apnencev in dolomitov (GREGORIČ 1972, SAVIC
1DOZET 1985) in vlažnejšim, s tekočo vodo bogatim svetom, ki ga sestavljajo permski peščenjaki in skrilavci (ibid.), ki v dolini Potoka prevladujejo.
Klimatski podatki bližnje meteorološke postaje Kočevje (n. viš. 461 m,
letna količina padavin 1.406 mm, srednja letna temperatura 8,3 stopinje C,
abs. temp. min. -34,5 stopinj C, abs. temp. maks. 35,5 stopinj C) nam ne
povedo veliko, saj orografski in geografski dejavniki (bližina morja, subpanonskega in dinarskega sveta) močno modificirajo učinke splošne klime.
Na to ne kaže samo podatek najbližje padavinske postaje Banja Loka (1.559

GozdV 57 {1999) 1

Accetto M.:

Floristi čna

in vegetacijska opazovanja v ostenjih severovzhodne Kostelske

mm letnih padavin), temveč tudi rastlinstvo in vegetacija, ki jo bom obrav~
naval. Na strmih do prepadnih ostenjih in strmih pobočjih, izpostavljenih
močnemu sončnemu obsevanju, prihaja do pogostih sušnih obdobij . Zato
v takih razmerah, kjer so se razvile talne oblike od litosola do plitvih in rjavih
rendzin (VOVK 1LOBNIK 1972, 1986), uspevajo številne toploljubne rastline
in toploljubne združbe (Querco-Ostryetum, Seslerio-Fagetum in druge).
Slika 1: Pogled na ostenja Kostelske
Figure 1: Wiew on the rock faces
of the Kostelsko area

3 NOVA NAHAJALIŠČA
3 NEW LOCALITIES

Jesenska vilovina (Ses/eria autumnalis, 0455/3, n. viš. 250 do 550 m,
E doW. Leg. & det. 3. 6. 1998. novo nahajališče v novem kvadrantu) je
količinsko dokaj razširjena vrsta v obravnavanem območju. Pojavlja se nad
ostenji, pod njimi in ponekod tudi v ostenjih, najobilneje v manj skalnatih,
položnejših jarkih, žlebovih, vlekninah in na platoju astenij na rjavih rendzi~
nah . Na takih rastiščih gradi skupaj z bukvijo asociacija Seslerio-Fagetum
s. lat., ki jo bolj ohranjeno dobimo le na nekaj krajih. Njen floristični sestav
je razviden iz prvega florističnega popisa.
Okolica Lukove jame, n. viš. 550 m, SSE, nagib 25 stopinj, skalnatost
20%, največji premer dreves 30 cm, največja višina 26m, 20. 6. 1998; E3
(80 % ): Fagus sylvatica 3, Quercus petraea 2, Acer obtusatum 1, Ostrya
carpinifolia 1, Hedera he/ix+; E2 (20 %): Fagus sylvatica 1, Clematis vita/ba

1, Ostrya c1rpinifolia 1, Cornus mas+, Fraxinus ornus +, Sorbus aria +; E1
(90 %): Sesleria autumnalis 4, Brachypodium sylvaticum 2, Galium schultesii
1, Helleborus dumetorum 1, Hepatica nobilis 1, Serratula tinctoria 1, Pulmonaria officinalis 1, Tamus communis 1, Vincetoxicum hirundinaria 1, Aristolochia lutea +, Aposeris foetida +, Asparagus tenuifolius +, Asplenium
trichomanes +, Calamintha c/inopodium +, Campanula persicifolia ssp.
persicifolia +, C. trachelium +, Care x flacca +, C. pi/osa +, Carduus cardue/is
agg . +, Cephalanthera longifolia +, Chrysanthemum corymbosum +, Epime~
dium alpinum +, Euphorbia camiolica +, E. dulcis +, Galeobdolon montanum +,
Hacquetia epipactis +, Hieracium racemosum +, Knautia drymeia ssp.
drymeia +, Laserpitium latifolium +, Lilium martagon +, Me/ica uniflora +,
Melittis me/issophyflum +, Mercurialis ovata +, Mycelis mura/is +, Peuce-

'(
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1 - Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae Poldini 1982
2 - Rastišče jesenske vilovine z
gradnom 1 Ses/eria autumnalis Quercus petraea site
3 - Rastišče jesenske vilovine z
bukvijo 1 Seslerio autumnalis Fagetum site
Grafikon 1: Primerjava popisov s
postopkom hierarhične klasifikacije
Graph 1: Releves comparation
with hierarhical classification pro-

cedure
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dan um austriacum +, Polygonatum multiflorum +, Primula aca ul is +, Salvia
glutinosa +, Sedum maximum +J Solidago virgaurea +, Viola hirta +; EO:
Polytrichum formosum +.
Pogostejša so rastišča, kjer se jesenska vilovina druži z gradnom (Quercus petraea), ki nas na videz spominja na asociacija Seslerio-Quercetum
petraeae Pol dini 1982. Vpogled v flori stično sestavo takega rastišča dobimo
v drugem florističnem popisu.
Odd . 134, g.e Kolpska dolina, vleknina , n. viš . 570 m, SW, nagib 20
stopinj, skale 2 %, največji premer dreves 30 cm, največja višina 22m, 20.
6. 1998; E3 ( 80 %): Quercus petraea 3, Sorbus tormina/is 2, Acer obtusatum
1, Ostrya carpinifolia +, Quercus cerris +; E2 (30 %): Com us mas 2, Fraxinus
om us 1, Acer obtusatum +, Daphne mezereum +, Rosa arvensis +, Sorbus
aria +; E1 (100 %): Ses/eria autumnalis 4, Brachypodium sylvaticum 2,
Anthericum ramosum 1, Aposeris foetida 2, Carex pi/osa 1, Helleborus
dumetorum 1, Hepatica nobilis 1, Pulmona ria officinalis 1, Serratula tinctoria
1, Vincetoxicum hirundinaria 1, Aristo/ochia lutea +, Asplenium trichomanes +,
Betonica officinalis +, Brachypodium rupestre +, Bug/ossoides purpureocaerulea +, Buphthalmum salicifolium +, Campanula persicifolia ssp. persicifolia +, Carex alba+, C. digitala+, G. flacca +, Carduus carduelis agg. +,
Cyclamen purpurascens +, Dacty/is glomerata +, Epimedium alpinum +,
Euphorbia carnio/ica +, E. amygdaloides +, Galeobdo/on montanum +,
Hacquetia epipactis +, Hypericum perforatum +, Knautia drymeia ssp.
drymeia +, Laserpitium latifofium +, Lathyrus vernus +, Lifium martagon +,
Me/ica nutans +, Melittis melissophyllum +, Peucedanum austriacum +,
Polygonatum multiflorum +, Solidago virgaurea +, Tamus communis+: EO:
Ctenidium molluscum +, Polytrichum formosum +.
Groba primerjava obeh gornjih popisov s popisi POLDIN! (1988) s postopkom hierarhične klasifikacije (complete linkage clustering- komplement
Sčrensenovega koeficienta -grafikon 1) in podrobnejša primerjava značilnic
ter ekološko-socioloških skupin sta nam pokazali, da predstavlja fitocenoza
jesenske vilovine z gradnom v obravnavanem območju (drugi popis) le
razvojno stopnjo na rastišču asociacije Seslerio-Fagetum s. lat.
Nedavno ugotovljena razširjenost jesenske vilovine na Kočevskem po
kvadrantih srednjeevropskega kartiranja flore se z novimi najdišči ni spremenila.
Tretje, doslej količinsko najobilnejše nahajališče korenikaste krvomoč·
nice ( Geranium macrorrhizum L., 0455/3, n. viš. 400 do 4 20 m, SW do W.
Leg. &det. 4. 7. 1998; novo nahajališče v novem kvadrantu) na Kočevskem,
na debelem grušču pod stenama Rdečice in Odtrgane stene, predstavlja
presenečenje, saj gradi na njem združbo bledorumenega petelinčka in
korenikaste krvomočnice, ki je podobna opisani v dolini Pive v Črni Gori
( Coryda/ido ochroleucae-Geranietum macrorrhizi Blečič: 1958 = Pse udo~
fumario Jeiospermae-Geranietum macrorrhizi Blečič: 1958 nom. carr.) . Pod
ostenjema na več krajih dokaj obilno zarašča suho gruščevje (slika 2), kjer
se ji pridružujeta (odvisno od stopnje razvoja vegetacije na njem) bolj ali
manj obilno bledorumeni petelinček (Pseudofumaria alba (Miller) Liden ssp.
alba) ter tu in tam mahovna popkoresa (Moehringia muscosa).
Med značilnice in razlikovalnice asociacije so uvrščeni taksoni Geranium
macrorrhizum, Pseudofumaria alba ssp. alba in Moehringia muscosa.
Prvi opredeljuje rastišča asociacije predvsem ekološko, saj ga uvrščajo
med vrste melišč (BLEČIC 1958: 81, OBERDORFER 1979: 598).
Drugi takson označuje fitocenozo horološko, saj je razširjen v severni
Italiji, severozahodnem Balkanu in Istri (LI DEN 1986: 32), in hkrati ekološko,
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Preglednica 1: Vegetacijska preglednica: Pseudofumario albae-Geranietum macrorrhizi ass. nova
Table 1: Vegetation table: Pseudofumario albae-Geranietum macrorrhizi ass. nova
Lokacije popisov: št. 1 - 4 pod steno Rdečice; št. 5 - 8 pod steno Steno
Loca/ities of releves: No. 1 - 4 under the rock Rdečica; No. 5 - 8 under the
1
2
3
Zaporedna številka pop isa 1 Seria/ num ber of re/e ve
2
Velikost popisne ploskve v m 1 Re/eve area in rrf
100 50 100
10 50
70
Pokrovn9st v % 1 Cover in %
NadJTiorska višina v 10m 1 Altitude in 10m
41
40
41
sw sw sw
Lega 1 Position
Nagib v stopinj1ah 1 Slope in de.arees
20
15
10
Kamnitost v % / Stonines in %
100 100 100
ZNACILNE IN RAZLIKOVALN'E VRSTE 1 Character and diff. species
Geranium macrorrhizum
7
c
8
Pseudofumaria alba ssp. alba
i
c
Moehringia muscosa
1
POTENTILLET ALIA CAULESCENTIS 8r.-81. in Br.-81. et Jenny 192~
Asplenium ruta-muraria
c
2
3
5
Frangula rupestris
b
MAHOVI / Mosses
Camptothecium sericeum
3
4
4
Grimmia pulvinata
4
5
5
4
5
To rte/la tortuosa
Ctenidium molluscum
4
Porella platyphy/la
Hypnum cupressiforme ssp. cupress.
Cirriphyllum tenuieNe
Pfagiomnium undulatum
LISAJI/ Lichens
x ;E ROVER·RUCARIETALIA s. lat.
4
4
Verrucaria nigrescens
5
Leptogium pa/matum
4
4
4
Verrucaria sanguinea ? ..
5
5
5
Verrucaria sp . ..
4
5
5
Col/ema sp. *
3
3
Verrucaria sp. ..
SPREMLJEVALKE 1 Comp. sp.
FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. 1926
Mycelis mura/is
c
2
Asarum europaeum
c
3
Acer Qseudoplatanus
2
2
b
Galium mol/ugo agg.
c
Carex alba
c
Mercurialis perennis
2
c
Euphorbia amygda/oides
c
Sambucus racemosa
b
Salvia glutinosa
c
SPREMLJEV ALKE 1 Comp. sp.
FAGETALIA SYLVATICA·E Pawl.1926
Dryopteris filix-mas
c
Carpinus betulus
b
Lamium oNala
c

rock Stena
4
5
6
7
8
100 100 60 100 100
70
70
70
80
80 t)~
Cl)~
40
42 ~~ g~
41
42
41
0(1) - ( 1 )
w SW -~@ ~c::
sw sw
s
Cl) (S
20
10 20
20
15
100 100 100 100 100
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8
1

100
25

3
5

6
4
5

5
3
4

6

3

8
8

100
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88
25
25
13
13
13

3

8

4
4
4
3

5

4

4

4

4
5

5
5
5
6

4

4
4

3
3

5

4

5
3

4

4

2
5
3
3
3
4

5
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2
2
1

1"
1"

7
7
7
7

88
88

4

50
25

2

3

1

5

4
3

1
1

1

2
1

3
2
2
1

1

1

1
1

88
88

38
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13
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Accetto M.: F lorist i čna in vegetacijska opazovanja v ostenj ih severovzhodne Kostelske
Preglednica 1: Vegetacijska preglednica: Pseudofumario albae~Geranietum macrorrhizi ass. nova (nadaljevanje)
Table 1: Vegetation table: Pseudofumario albae-Geranietum macrorrhizi ass . nova (continued)
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Zaporedna številka popisa

1

Serial number of re/eve
QUERCET ALIA PUBESCENTlS

Cotinus coggygria
Ame/anchier ovalis
Fraxfnus ornus
Teucrium montanum
Ostrya carpinifolia
Vincetoxicum hirundinaria
Melittis melissophyllum

s.

3

2

5

4

6

7

~

cc::

g

..... Q)
~0 (/) -CIJ

8

Č:Q

Clil(S

5

3

1

2
2
1
1
1
1

38
25
25
13
13
13

lat.

b
b
b

1

5
1
1

1
1

c

4

1

1

b
c

~

c

1
1

1

1

13

OST ALE 1 Other sp~

Gera{Jium robertianum
Carex digjta.ta
Glechoma hirsuta
Taraxacum sp.
Hieracium sylyaticum
Cladonia sp.

* det. prof. F.

c
c

5
2

c
G

c
e

3
2

3
2

1
1
3

1

3
2
1
1
1
1

38
1

25
13

13
13
13

Bat1č

pri čemer ga nekateri štejejo med vrste Potentilletalia (HORVAT 1931: 170)
ali vrste melišč (BLEČIC 1958: 84), oziroma vrste Thlaspietea rotundifolii
Br.-81. et al. 1947 (OBERDORFER 1979: 416).
Moehringia muscosa, tretja razlikovalnica, je predvsem kazal ka skalnatih
rastišč in jo uvrščajo v zvezo Cystopteridion J. L. Richard 1972 (Moehringion
mucsosae Ht. et H-ic v Horvat 1962 ?). Med značilnice črnogorskih melišč
so jo uvrstili tudi HORVAT et al. 1974.
Poleg omenjenih vrst se pojavljajo še številne epifitske mahovne in
lišajske sprem ljeval ke ter vrste okoliških fitocenoz (glej preglednica 1). Iz
astenij se naseljujejo v gruščevje toplo!jubnejše vrste reda puhavčevih
gozdov (Quercetalia pubescentis), iz nižjih, mezofilnejših rastišč vrste bukovih gozdov (Fagetalia sylvaticae). Te sicer nimajo večjega ekološkega
pomena, kažejo pa na razmere širšega okolja. Nomenklaturni tip aso~
ciacije je popis št. 5 v vegetacijski preglednici št. 1.
Sistematska uvrstitev novo opisane asociacije glede na odsotnost vrst
zveze Thlaspion rotundifolii Br.-Bl. in Br.-81. et Jenny 1926 in reda Thlaspietalia rotundifolii (ibid.) ni povsem jasna. Vendar jo zaradi količinske
obilnosti značilnih in razlikovalnih vrst le uvrščamo v omenjeno zvezo in
red ter dalje v razred Thlaspietea rotundifoli.
Iz vrstnega reda popisov so razvidne tudi stopnje razvoja vegetacije na
suhem gruščevju. Od začetnega stadija zaraščanja suhega gruščevja (popis
1), to je še povsem odprtih delov debelega grušča (popisi 1 do 4 ), se s
postopnim večanjem zastiranja (črnega gabra, malega jesena, lipovca,
mokovca, topokrpega javorja- popisi 5 do 7) in končno s sklenitvijo krošenj
nad gruščevjem (popis 8), zmanjšuje pokrovnost korenikaste krvomočnice
in veča pokrovnost bledorumenega petelinčka, ki končno prevlada (Pseudofumarietum albae s. lat.). Ta razvoj se po eni strani manj opazno odraža
tudi v izginevanju lišajskih tal<:sonov reda Xeroverrucarietalia in po drugi
strani v večanju pokrovnosti mahovne plasti (popis 8), ki skupaj z bledorumenim petelinčkom kaže na spremenjene, vlažnejše rastiščne razmere .
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Accetto M.: Floris t ična in vegetacijska opazovanja v ostenj ih severovzhodne Kostelske
Slika 2: Združba bledorumenega
petelinčka in korenikaste krvomoč
nice

Figure 2: The association Pseudofumario albae-Geranletum macrormizi

Asociacija Pseudofumario albae-Geranietum macrorrhizi ass. nova je
torej le začetna, dolgotrajnejša faza zaraščanja gruščevja v obravnavanem
predelu Kočevske.
Gruščevja pod stenama Rdečice in Odtrgane stene so nastala nenadno
s porušenjem večjih delov sten. Zato nimajo oblike melišč z razporejenim,
zgoraj drobnejšim in spodaj debelejšim gruščem.
Na nekaj krajih pod ostenji razširjeno bukovje, ki raste na svežih rastiščih
z očitno navaljenim debelim, z mahovi prekritim skalovjem, ki ga ne moremo
uvrstiti v nobeno do sedaj v širši okolici znanih bukovij. nas utrjuje v spoznanju, da gre najbrž za pozne stopnje razvoja vegetacije na debelem grušču
(Pseudofumario albae-Fagetum n. prav.).
Sedanja razširjenost korenikaste krvomočnice na Kočevskem je prikazana na arealni karti št. 1.
Prvo nahajališče skalnega kamnokreča (Saxifraga petraea L.) na Kočevskem (nad Bil po) je bilo odkrito že zelo zgodaj (V. PLEMEL 1862), ostala
tri nahajališča pa šele pred kratkim (ACCETIO 1993, 1998). Na že znanih
nahajališčih se skalni kamnokreč pojavlja le posamič. Nova najdišča v
obravnavanih ostenjih (0455/3, n. viš. 250 do 550 m, E, NE, SE, SW, W.
Slika 3: Bledorumeni petelinček

(Pseudofumaria alba ssp. alba)
Figure 3: Pseudofumaria alba ssp.
alba
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l<arta 1: Razširjenost koreninkaste
na Kočevskem
Map 1: Distribution of Geranium
macrorrhizum in the Kočevsko
area
kNomočnice
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Leg. & det. 3. 6. 1998: nova nahajališča v novem kvadrantu) so glede na
tokratno pogostost in količinsko obilnost pravo nasprotje dosedanjim najdbam te vrste na Kočevskem . Dobimo ga posamič, v šopih in strnjenih površinah v skalnih razpokah ter na organski masi na skalnih blokih, policah in
terasah za zgornjim robom astenij, ob njihovem vznožju kot tudi v globokih
zajedah, grapah, žlebovih, jarkih v samih ostenjih. Povsod v omenjenih krajih
pa raste le v zasenčenem skalovju. Sedanja razširjenost te vrste na Kočevskem je razvidna iz karte 2.
Iz štirinajstih florističnih popisov mest, kjer raste (vegetacijska preglednica 2), ugotavljam, da gradi z bledorumenim petelinčkom mikroasociacijo
Saxifrago petraeae-Pseudofumarietum albae ass. nova. To je druga, pri nas
opisana asociacija, v kateri se dokaj obilno in z največjo stalnostjo pojavlja
vrsta Pseudofumaria alba ssp. alba, ki smo jo doslej poznali predvsem v
družbi z mahovno popkoreso (Moehringio-Corydaletum Ht. 1962).
Tokrat se druži s skalnim kamnokrečem in mahovno vrsto Pore/la platyphylla, ki sta razlikovalnid asociacije.
Skalni kamnokreč je razširjen od Komskegajezera preko JV Apneniških
Alp do Hrvaške (HEGI1961: 189). S flornozgodovinskega vidika ga obravnavajo kot terciarni relikt, ki postaja vse bolj redek (ibid.). Raste pretežno
na vlažnem apnenem skalovju in zato dobro opredeljuje asociacija.
Karta 2: Razširjenost skalnega
na Kočevskem
Map 2: Distribution of Saxifraga
petraea in the Kočevsko area
kamnokreča
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Karta 3: Razširjenost bledorumenega petelinčka na Kočevskem in
v Sloveniji
Map 3: Distribution of Pseudofumaria alba ssp. alba in the Kočev
sko area and in Slovenia
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Druga razlikovalnica Pore/la platyphylla je kazal ka polsenčnih , hladnih,
zmerno vlažnih rastišč, kjer prihaja tudi do daljših sušnih obdobij (DOLL
1991 ). Vse tri, značilnica in razlikovalnici, dosežejo največjo stalnost.
Nadaljna značilnost združbe so vrste reda in razreda skalnih razpok na
apneni matični podlagi, ki so kazalke zmerno vlažnih skalnatih rastišč. Na
to kažejo tudi mahovni taksoni zveze Neckerion complanatae in reda
Neckeretalia complanatae ter nekatere spremljevalka reda Fagetalia sylvaticae.
V vegetacijski preglednici se komaj opazno nakazuj eta dve nižji sintaksonomski enoti, ki ju obravnavam na nivoju variant. Za spoznanje vlažnejšo
varianto Saxifraga petraea var. nova (popisi 1 do 6) predočujejo omenjena
vrsta z nekoliko večjo pokrovnostjo in vrste reda Fagetalia sylvaticae.
Holotip variante je popis št. 2 v vegetacijski preglednici št. 2, ki je hkrati
tudi nomenklaturni tip asociacije.
Drugo, manj vlažno varianto, označujejo epifitske lišajske vrste in med
spremljevalkami navzočnost sicer redkih vrst reda Quercetalia pubescentis
s. lat. Poimenoval sem jo varianta Ca/op/aca var. nova. Holotip variante
je popis št. 9. v vegetacijski preglednici št. 2.
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Karta 4: Razši~enst alpskega volčina na Kočevskem
Map 4: Distribution of Daphne alpina in the Kočevsko area
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Slika 4: Alpski volčin (Daphne

alpina)
Figure 4: Daphne alpina

Asociacija je uvrščena v zvezo Cystopteridion J. L. Richard 1972 (Moehringion mucsosae Ht. et H-ic v Horvat 1962 ?), red Potentilletalia caulescentis Br.-81. in Br.-81. et Jenny 1926 in razred Asplenietea trichomanis Br.81. in Meier et Br.-81. 1934.
Bledorumeni petelinček (Pseudofumaria alba ssp. alba) (slika 3), ki
ga po novejšem poznavanju njegove razširjenosti (LI DEN 1986: 32) uvrščam
med submediteransko-apeninsko-severnoilirske florne elemente, je bil
doslej na obravnavanem območju znan le z enega najdišča (ACCETIO
1993 v ibid. 1998). Nova najdišča so vsa v zasenčenih krajih nad ostenji
(na najbolj skalnatih rastiščih bukovij), v ostenjih in njihovih vznožjih (glej
opis združb zgoraj). Razširjen je na kolpskih pobočjih od zaselka Žaga pa
vse do zaselka Kaptol (0455/3, n. viš. 200 do 600 m, vse lege. Leg . & det.
od 3. 6. do 4. 7. 1998; nova nahajališča v že ugotovljenem kvadrantu) in je
v takšnih razmerah eden izmed pogostejših rastlinskih taksonov. Z novimi,
v zadnjem času (ACCETIO 1998) in pravkar odkriti mi nahajališči (Planinska
stena, 0555/1, n. viš. 650 dO 700 m, Edo SW. Leg . & det. 12. 7. 1998), ki
so vrisana na arealni karti 3, dopolnjujemo vednost o njegovi razširjenosti
tako na Kočevskem kot tudi v Sloveniji .
Slika 5: Skalna krhlika (Frangu/a
rupestris)
Figure 5: Frangula rupestris
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Preglednica 2: Vegetacijska preglednica: Sa>dfrago petraeae-Pseudofumarietum albae ass. nova
Table 2: Vegetation table: Saxifrago petraeae-Pseudofumarietum albae ass. nova
Lokacije popisov: št. 1 - 5 stena Rdečica; 6 - 1O stena Stena ; 11 - 14 stene v od d. 136 g . e. Kolpa
Localities of releves: No. 1-5 rock Rdečica; 6- 10 rock Stena; 11- 14 rocks in comparlment 136 g. e. Kolpa
Zaporedna številka popisa
1
2
6 7 8 9 10 11 12 13 14
3
4
5
Serial number of re/eve
2
4
2
3
3
6 2 4 1 1 4 2 2 (i.) <Il
Velikost popisne ploskve v m
4
3
o(.) (/}c:
Re/eve area in rrf
c c: g~
~ 40 40 ~ 3) 40 ~ 50 ~ ~ 50 50 ~ 40 -<Il
Pokrovnost v % 1 Cover in %
0(.1) - ( J )
.!!?
@ ~§
54 53 54 52 i 51 51 51 57 48 47 47 42 35 26
Nactnorska višina v 10m 1Allitude in 10m
O:
o... (/)(.)
se e e e se se e se se s n se se se
Lega 1 Position
70 70
oo
60 70
Naqib v stopinjah 1 Slope in degrees
70
70
RAZLIKOVALNE V'RSTE. ASOCIACIJE 1 Diff. sp. of ass.
7
7
Pseudofumaria alba ssp. alba
6 6 7 5 6 6 5 5 7 6 6 7 14 100
c
7
Saxifraga petraea
6 6 5 7 6 3 5 5 4 2 5 14 100
c
6 1 5
Pore/la pjatyphyfla
d
5 4 7 1 6 5 5 6 1 5 5 2 2 6 3 7 14 100
Razlikoval n ice variant 1 Diff. sp. of var.
7
6 5 6 6 5 7 6 3 5 5 4 2 5 14 100
c
Saxifraga petraea
_j
21
5
3
3
5
Galop/aca s~
CYSTOPl(ERIDION J. L. Rich. 1972
2
14
Moehringia muscosa
c
4
2
POTEINTILL.ETALirA CAULESCENTIS· Br.-BI. in Br.-81. et J~nny 1926
2
2
2
Asplenium ruta-muraria
1
1
11
2
c 4 3 5 2
3
79
3
2
Sesleria kalnikensis
c
21
5
2
1
Cardaminopsis arenosa
1
7
c
ASPLENIETEA TR'I CHOMANIS Br.-BI. in Meier et Br.-BI. 1934
2
Asplenium trichomanes
c
3
4
2
3 2
57
3
2
8
MAHOVI/ Mosses
NECKERION COMPLANATAE Hadač, Smarda 1944 et NECKEAETALIA COMPLANATAE Ježek, Vondraček 1962
4
c;irrij:J_hJ!llum tenuierve
3 3
2
4
6
43
3
Anomodon viticulosus
36
3
3
3
3
5
5
2
Neckera crispa
6
14
3
Thamnobryum alopecurum
i
3
7
TORTULO.-HOMALOTHECIETEA Hertel1974
Grimmia pu/v/nata
2
2
2
2
2
2
3 10 71
2
2
2
4
4
4
29
T ortella tortuosa
4
4
lsothecium myurum
4
4
3
6
3
29
4 1 29·
Brachythecium sp.
2
3
3
Ctenidium mo!luscum
3
4
3
21
5
L.ISAJI/ Lichens
1
Galop/aca sp.
3
5 5
21
3
2
Verrucaria nigrescens
14
3 3
Cladonia sp.
14
2
2
5
Leptogium pa/matum
2
14
'2
2
1
2
Dermatocarpon miniaium
1
14
SPREMLJEVALKE 1 Companion sp.
AREMONIO-FAGION (Ht. 1938) Torok, Podani, Borhidi 1989
Cyclamen purpurascens
2
1
7
c
11
Lamium orva/a
1
c
1J 7
IFAGETAUA SYLVATICAE Pawl.1926
43
Mycelis mura/is
2
2
1
1 6
1
c
1
:
Galeobdolon montanum
1
1
3
21
c
1
Asarum eiiropaeum ssp. caucasicum
c
2
14
5 6
Mefica uniffora
14
1
2
c
3
1
Senecio fuchsii
2
7
c
'i
Euphorbia dulcis
1
c
7
Galium schultesii
7
1
c
1

-G-

1

oo

oo oo

oo

oo

oo oo

1

1

1

s

1

1

1

1

GozdV 57 (1999) 1

13

Accelto M.:

Florist ič na

in vegetacijska opazovanja v ostenjih severovzhodne Kostelske

Preglednica 2: Vegetacijska preglednica: Saxifrago petraeae-Pseudofumarietum albae ass. nova (nadaljevanje)
Table 2: Vegetation table: Saxifrago petraeae-Pseudofumarietum a/bae ass. nova (continued)

Zaporedna številka popisa

1

Serial number of re/eve

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14

i~ 1ij

~~

.,!;;;Cl)

2

2
1

1

1
1

14
7
7
7

aU.:

~8

QUERCETALIA PUBESCENTIS s. lat.
Vincetoxicum hirundinaria
Arabis turrita
Melittis melissophyllum
Ostry_a ca_rpinifolia

c
c

1
1

c
b

1

QUERCO-FAGElEA Br.·BI. et Vlieg 1937
Hepatica nobilis
Lonicera xylosteum
Hedera helix

c

2

1

2

1
1

7

3
1
1

21
7
7

1

2

c

21
7
7

3

b
1

VACCINIO-PICEETEA s. lat.
Hieracium sylvaticum

c

1

OST Al E 1 Other sp.
Geranium robertianum
Allium carinatum
Anthericum raroosum

c
c
c

1

1

5
1

1

1

Nedavno sem poročal o osamljen em najdišču alpskega vol čina (Daphne
alpina L.) (slika 4) v sosednjem območju Kolpske doline (ACCETTO 1998:
159). Kot kažejo nova opazovanja je ta, po razširjenosti južnoevropska vrsta,
v ostenjih nad dolino Potoka pogostejša. Raste na ekološko najekstremnejših rastiščih v vzhodnem delu obiskanih ostenij od Rdečice do Odtrgane
stene. Z novimi nahajališči vred (0455/3, n. viš. 550 m, S do SW. Leg. &
det. 20 . 6. 1998; novo nahajališče v novem kvadrantu) je sedaj na Kočevs
kem znan že v 6 kvadrantih srednjeevropskega kartiranja flore (arealna karta
4 ), to je od žurgovskih sten do sten nad zaselkom Bilpa. [V zvezi z odkrivanjem alpskega vo\čina na Kočevskem moram omeniti še eno podrobnost. V žurgovskih
stenah sem opazil to grmovnico leta 1996 (ACCETIO 1997: 392) . Nepričakovano
pa sem pri iskanju povsem drugih podatkov v popisni zapuščini prof. M. Wraberja
(1963), kije trenutno shranjena na Biološkem inštitutu ZRC SAZU, našel njegov zapis
o najdbi le vrste v letu 1963. Nahajališče ni bilo objavljeno.].
Že nekajkrat sem opazil , da nekatere v naravi rastoče rastline "zaidejo"
v skalnjake domačink , ljubiteljic cvetja. Ko sem v enem izmed njih opazil
ilirsko peruniko (/ris il/yrica Tommasini), sem bil prepričan, da jo bom v
ostenjih kmalu našel. Predvidevanja so se kmalu izpolnila. Najprej sem to
ilirsko-balkansko vrsto našel v osamljenem ostenju na kolpskem pobočju
(0455/3, odd. 136 g. e. Kolpa, n. viš . 380m, E. Leg. & det. 20 6. 1998),
kasneje (količinsko dokaj obilno) tudi v težko dostopnih krajih v Odtrgani
steni in njenem vznožju (0455/3, n. viš. 440 do 470 m, SW. Leg . & det. 4. 7.
1998; novo nahajališče v novem kvadrantu). To so zdaj kollčinsko najobilnejša nahajališča te vrste na Kočevskem in so povezala prej znana vzhodna
in zahodna nahajališča. Njeno sedanjo, v resnici prekinjeno razširjenost,
saj je bila odkrita le v ostenjih Kolpske doline, predstavlja na peti arealni
karti pet med seboj povezanih kvadrantov.
Že vrstni pridevek skalna krhlika (Frangula rupestris (Scop.) Schur,
0455/3, n. viš. 350 do 550 m, SE do W. Leg . & det. 4. 7. 1998; nova
nahajališča v novem kvadrantu) nam pove, da je njen ožji dom v skalnih
razpokah ostenij in kamnišč. Njeno širše domovanje obsega predele severovzhodne Italije, Slovenije in Balkanskega polotoka do Albanije. Znani sta
še ločeni nahajališči v Karpatih in Transilvanskih Alpah.
14
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Na Kočevskem je bil ta mali in nepravilno -razvejani grmiček (slika 5)
omenjen le dvakrat(STRGAR 1963, ACCETIO 1998). Vse kaže, da njegova
najdišča šele postopno odkrivamo. V tukajšnjih ostenjih je zelo pogost in
številčen. Druži se z alpskim vol činom, dobimo ga v združbi hrasta puhavca
in črnega gabra, v že omenjenih in tabelarno predstavljenih ter še ne preučenih združbah. Njegova razši~enost na Kočevskem je razvidna iz area Ine
karte 6, seže pa še naprej proti Beli Krajini (ACCETTO 1997). Ker so bila
medtem odkrita še nova nahajališča te vrste na Kočevskem, o čemer bom
poročal v drugem prispevku, bomo najbrž kmalu ugotovili, da je skalna
krhllka povsem običajna prebivalka astenij v dolini reke Kolpe.
Ugotovitve, da nekatera najdišča šele odkrivamo, veljajo do določene
mere tudi za rešeljiko (Prunus mahaleb L.). Na Kočevskem ni omenjena
niti v starejših botaničnih (FLEISCHMANN 1844, V. PLEMEL 1862) ne v
novejših fitocenoloških (MARINČEK et al. 1986) in botaničnih virih
(MARTINČIČ 1956, STRGAR 1963, ŠTIMEC 1982). V Beli Krajini sem jo
opazil leta 1997, na sosednjem Kočevskem, med Zdihovim in Lazami v
dolini reke Kolpe, leto kasneje (ACCETTO 1998).
To, v splošnem južnoevropsko in v Moldaviji, zahodni Ukrajini, Krimu ter
od Zakavkazja do Srednje Azije razširjeno grmovnico ali nizko drevo, ki
sega tudi v Srednjo Evropo in raste na zelo toplih in suhih apnenčastih
rastiščih, sem opazil tudi na Kostelskem (0455/3, v ostenjih, njihovih zgornjih
robovih in toploljubnih gozdovih (Querco-Ostryetum s. lat) n. viš. 350 do
500 m, SE do SW. Leg . & det. 20 . 6. 1998; nova nahajališča v novem
kvadrantu).
V skalovju in traviščih rastoča, mnogim ljubiteljem gorskega sveta znana
srčastolistna mrači ca ( G/obularia cordifolia L.), je gorska rastli na s široko
razširjenostjo. Njen areal obsega Pireneje, Juro, Apenine, Alpe, Balkansko
gorovje, Bolgarijo in Karpate. Zato ni nič nenavadnega, da raste tudi na
Kočevskem. Za njeno rast na Kočevskem pa vemo šele kratek čas. Ni bila
omenjena niti v najstarejših botaničnih (FLEISCHMANN 1844, V. PLEMEL
1862), ne v novejših botaničnih (MARTINČIČ 1956, STRGAR 1963) in
fitocenoloških virih (MARINČEK et. al. 1986). Prvič jo leta 1961 omenja
MARTINČIČ (1961 ), ki jo je našel na Krokarju (0454/4 ).
Sam sem jo že pred nekaj leti našel na več krajih na Goteniški planini
(0354/3, n. viš. 700 do 1.000 m, N do SE . Leg. & det. 26. 6. 1994; novo
nahajališče v novem kvadrantu), leto kasneje med Strmo rebrijo in Možem
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Karta 5: Razši~enost ilirske perunike na Kočevskem
Map 5: Distribution of Iris illyrica in
the Kočevsko area
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hlike na Kočevskem
Map 6: Distribution of Frangu/a
rupestris in the Kočevsko area
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(0454/3, n. viš . BOO ·da 1.060 m, NW do SE. Leg. & det. 9. 7. 1995, novo
nahajališče v novem kvadrantu), na Borovškem turnu (0454/4, n. viš. 820
m, N. Leg. & det. 4. 8. 1995, novo nahajališče v že ugotovljenem kvadrantu)
in v Žurgovskih stenah (0454/1, n. viš. 930 m, S. Leg. & det. 31. 8. 1995,
novo nahajališče v že ugotovljenem kvadrantu).
Sedaj sem jo opazil še na Kostelskem (0455/3, ostenja, n. viš. 530 m,
SW. Leg. & det. 20. 6. 1998; novo nahajališče v novem kvadrantu). Ker
sem ugotovil, da raste še na vmesnem prostoru med doslej omenjenimi
najdišči na vzhodu in zahodu, lahko predvidevamo, dajo bomo kmalu prišteli
k rednim spremljevalkam astenij v dolini reke Kolpe in notranjosti Kočevske.
Njena pogostost pojema skladno z zniževanjem gora vzdolž doline reke
Kolpe. Njeno najjugovzhodnejše nahajališče na Kočevskem je v obravnavanem območju, sicer pa je bila opažena tudi bolj proti jugovzhodu, to je
v Beli krajini (PODOBNIK 1 T. WRABER 1982).
Od drugih rastlinskih taksonov, ki imajo v obravnavanem območju Kočev
ske nova nahajališča, navajam po abecednem redu še naslednje:
Drobnocvetni petoprstnik (Patenti/la micrantha Ramond ex DC.), 0455/
3, n. viš. 380 m, E. Leg. & det. 20 . 6. 1998; novo nahajališče v novem
kvadrantu.
Gorski glavinec (Centaurea montana L.), 0455/3, n. viš. 500 m, SW.
Leg. & det. 20. 6. 1998; novo nahajališče v novem kvadrantu.
Kalniška vilovina (Sesleria kalnikensis Jav.), 0455/3, ostenja in top!oljubni gozdovi, n. viš . 300 do 550 m, Edo SW. Leg. & det. 20. 6. 1998; novo
nahajališče v novem kvadrantu.
Montpellierski nageljček (Dianthus monspessulanus L.), 0455/3,
ostenja, n. viš. 300 do 500m, SE do SW. Leg. & det. 20 . 6. 1998; novo
nahajališče v novem kvadrantu.
Navadni jesenček (Dictamnus a/bus L.), 0455/3, travišča in robovi
gozdov, n. viš. 450 do 530 m, E do SW. Leg . & det. 20. 6. 1998; novo
nahajališče v novem kvadrantu.
Repinčasti bodak (Carduus carduelis agg. (L.) Gren ., 0455/3, od vznožja kolpskih pobočij do planete nad ostenji, n. viš. 200 do 600 m, Edo SW.
Leg. & det. 20. 6. 1998; novo nahajališče v novem kvadrantu.
Rumeni podraščec (Aristolochia /utea Desf.), 0455/3, toploljubni gozdovi med zaselkoma Suhor in Jelovica, n. viš. 300 do 600 m, SE do SW.
Leg . & det. 20. 6. 1998; nova nahajališča v novem kvadrantu .
16
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Srednja medvejka (Spiraea media Franz Schmidt), 0455/3, pod ostenji,
n. viš. 360 m, SE. Leg. & det. 24. 6. 1998; novo nahajališče v novem
kvadrantu.
Tisa (Taxus baccata L.), 0455/3, nad zaselkom Podstene, n. viš. 370
m, SW. Leg. & det. 20. 6. 1998; novo nahajališče v že ugotovljenem kvadrantu.
Trokrpi javor (Acer monspessulanum L.), 0455/3, toploljubni gozdovi,
n. viš. 200 do 480 m, SE doW. Leg. & det. 20. 6. 1998; novo nahajališče v
novem kvadrantu.
Vejicata kraslika (Me/ica ciliata L.), 0455/3, Odtrgana stena, n. viš. 400
m, SSW. Leg. & det. 7. 7. 1998; novo nahajališče v novem kvadrantu.

4 RAZPRAVA
4 DISCUSION
Čeprav se vrste, kot so Sesleria autumnalis, Pseudofumaria alba ssp.
alba, Saxifraga petraea ln Geranium macrorrhizum, pojavljajo tudi v gozdovih pod ostenji, jih pri vegetacijskem kartiranju (MARINČEK et al. 1986)
niso opazili. Vse štiri omenjene vrste uvrščamo med značilnice, oziroma
razlikovalnice novo opisanih sintaksonov. Prva gradi skupaj z bukvijo še
nedokončno opredeljeno varianto Epimedium alpinum geografske variante
Acer obtusatum (Pelcer 1975) stat. nov. Dakskobler 1997 asociacije Seslerio-Fagetum (Ht.) M. Wraber ex Borhidi 1963, kakršna je bila nadavno
opažena na sosednjem kolpskem grebenu, kjer se pojavlja v strnjeni površini
(ACCETIO 1998).
Druga, Pseudofumaria alba ssp. alba, je graditeljica rastišč novo opisane
asociacije Saxifrago petraeae-Pseudofumarietum albae, ki se pojavlja izključno na zasenčen ih krajih v stenah, pečinah, skalnatih žlebovih in večjem
skalovju. Za zdaj jo lahko primerjamo le z asociacija Moehringio-Corydaletum
Ht. 1962, ki je bila opisana in ugotovljena na več krajih pri nas (HORVAT
1962, POLDINI1989, ACCETTO 1991) in v sosednji Italiji (POLDINI1989).
Primerjava s postopki hierarhične klasifikacije v našem primeru, ko gre za
precejšnjo tloristično heterogenost primerjanih sintaksonov (HORVAT 1962,
POLDIN\1988, ACCETI01991, POLDINI1989- glej primerjalno tabelo v
ACCETIO 1995), po mojih dosedanjih izkušnjah (ibid.) ne prihaja v poštev.
Zadovoljiti se moramo s klasičnim načinom primerjanja, to je s primerjavo
značilnih in razlikovalnih vrst, sociološko·ekoloških rastlinskih skupin in
znanih ekoloških podatkov.
Primerjava je pokazala, da vse primerjane sintaksone po stalnosti in
povprečni pokrovni vrednosti povezuje vrsta Pseudofumaria alba ssp. alba,
zaradi česar jih upravičeno uvrščamo med bledorumena petelinčevja. Rastišča naše asociacije se razlikujejo po navzočnosti in največji stalnosti vrst
Saxifraga petraea in Pore/la platyphy/la, ki nista bili opaženi v nobenem od
primerjanih sintaksonov. Razlike so tudi v številčnosti pomembnejših
sociološko-ekoloških skupin reda Potentilletalia caulescentis in razreda
Asp/enietea trichomanis, ki so v naši asociaciji pičlo prisotne.
Precejšne kvalitativne in kvantitativne razlike so tudi med skupinami
spremljevalk. Čeprav te nimajo pomembnejše vloge pri utemeljevanju nove
asociacije, pa vendar opozarjajo na določene ekološke posebnosti. Navzočnost sicer maloštevilnih vrst reda Quercetalia pubescenti s. lat. nas
opozarja na malce toplejše rastiščne razmere, oziroma na občasna sušna
obdobja v naši združbi. Na to kažejo tudi nekateri mahovni taksoni kot sta
Grimmia pulvinata, lsothecium myurum in lišajske vrste. Še posebej se te
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posebnosti opažajo v varianti z lišaji (glej vegetacijsko preglednica 2). Te
značilnosti je potrdila tudi analiza indikacijskih vrednosti (ELLENBERG et

al. 1991 ). Modus je v varianti Saxifraga petraea v polju kazalcev svežih, v
varianti Ca/op/aca pa v polju kazalcev suhih do svežih rastišč .
Tretja, v gozdovih pod ostenji na debelem grušču odkrita vrsta Geranium macrorrhizum, gradi asociacije Pseudofumario albae-Geranietum
macrorrhizi ass. nova. Precejšna geografska oddaljenost, od podobne v
Črni Gori opisane asociacije Corydalido-Geranietum macrorrhizi Blečic 1958
ter dejstvo, da na vmesnem prostoru podobne združbe niso nikjer več
opazili, zagotovo preseneča . Pri nas ugotovljena in v dolini Pive razširjena
združba sta si podobni predvsem po navzočnosti in obilnosti značilnice in
poglavitne graditeljice Geranium macrorrhizum. K značilnicam je BLEČIC
(1958: 83) uvrstil še vrste Corydalis ochro/euca, ki pa jo moramo po današnji
taksonomski vednosti in razširjenosti (LIDEN 1986: 32) šteti za podvrsto
Pseudofumaria alba spp. leiosperma (Conrad) Liden, Gymnocarpium dryopteris in Rumex scutatus. V naši asociaciji manjkajo vse tri, med katerimi
se v primerjanih gruščevjih zadnji dve pojavljata z najmanjšo stalnostjo.
Od kasneje izbranih značilnic, med katere so HORVAT 1GLAVAC 1ELLENBERG
1974 uvrstili še vrsti Moehringia muscosa in Saxifraga rotundifolia , izločili
pa vrsti Gymnocarpium dryopteris in Rumex scutatus, manjka v našem
gruščevju tudi Saxifraga rotundifoha.
Velike kakovostne in količinske floristične razlike se kažejo med primerjanima asociacijama pri sociološko-ekoloških skupinah rastlin in rastlinskih
spremljevalkah. To je povsem razumljiv odraz vsakokratnega širšega okolja,
v katerem uspevata obe primerjani združbi. Gruščevje v dolini reke Pive je
bilo opisano na nekoliko višjih nadmorskih višinah in v hladnih legah. Zato
so v njem nekatere , v najširšem pomenu alpske vrste kot so Saxifraga
paniculata, Si/ene saxifraga, Sa/ix retusa in Aethionema saxatilis, ki jih v
našem gruščevju ni. Nasprotno so pri nas .. v nižjih nadmorskih višinah in
toplejših legah, prisotne rastlinske vrste reda QuercetaJia pubescentis s.
lat., ki kažejo na toplejše rastiščne razmere. Razen teh se v našem gruščevju
pojavljajo sicer redke vrste zveze ilirskih bukovij (Aremonio-Fagion), ki so
pomembne s horološkega vidika.
Oba prime~ana sintaksona se razlikujeta tudi v biološkem spektru rastlin.
Naša asociacija (Nanophanerophyta 19%, Chamaephyta 35%, Hemikryptophyta 37 %, Geophyta 7 %, Therophyta 2 %) se od primerjane (BLE ČIC
1958: 85) razlikuje v deležu nanofanerofitov, ki jih v primerjani asociaciji ni,
večjem deležu hamefitov ter manjšem deležu ostalih skupin biološkega
spektra.
Glede na ugotovljene flori stične razlike lahko naše gruščevje upravičeno
obravnavamo kot samostojno asociacija, to je Pseudofumario albae-Geranietum macrorrhizi ass. nova.
V bližnji preteklosti oziroma še pred kratkim na Kočevskem redke ali
komaj znane tak.sone, kot so Daphne alpina, Iris il/yrica, Frangula rupestris,
Prunus maha/eb, Globu/aria cordifolia in Dianthus monspessulanus, bomo
najbrž, kot kažejo flori stična opazovanja v zadnjem času (ACCETIO 1993,
1995 a, b, c, 1996, 1998), kmalu prištevali kar med redne spremljevalke
kolpskih astenij .
če upoštevamo še razširjenost na koncu poglavja 3 zgolj navedenih
rastlinskih vrst, oziroma podvrst, potem lahko za vseh 20 obravnavanih
rastlinskih taksonov, ki imajo tod nova nahajališča, ugotovimo, da je njihov
horološki spekter izredno pisan. Na razmeroma majhnem prostoru Kostelske rastejo skupaj južnoevropske, ilirsko-submediteranske, ilirsko-balkan-
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ske, submediteranska-apeninsko-ilirske, eurimedite ransko-su bmediteranske, južnoalpsko-severnoilirske, jugovzhodnoevropske, pontske in jugovzhodnoalpske vrste.
V ekološkem oziru so, razen dveh, vse kazal ke toplih in sušnih rastišč,
ki najbolje odražajo rastiščne razmere raziskanega območja.

5 ZAKLJUČKI
5 CONCLUSIONS
Pri florističnem opazovanju v ostenjih severovzhodne Kostelske je bilo
odkritih 20 novih nahajališč na Kočevskem sicer že znanih oziroma redkih
rastlinskih taksonov.
Nova nahajališča pred kratkim na Kočevskem komaj znanih in redkih
vrst, kot so Daphne alpina, Iris il/yrica, Frangula rupe stris, Prunus mahaleb,
Globularia cordifolia in Dianthus monspessufanus, napovedujejo, da jih
bomo kmalu prištevali k rednim spremljevalkam kolpskih astenij.
Pri vegetacijskem proučevanju sta bila ugotovljena in opisana dva nova
sintaksona: Saxifrago petraeae-Pseudofumarietum afbae ass. nova in Pseudofumario albae-Geranietum macrorrhizi ass. nova.
Prvi se pojavlja na zasenčenem skalovju, drugi na debelem grušču pod
ostenji in je Je stopnja razvoja vegetacije na debelem grušču, ki gre v smeri
proti vlažnejšim bukovjem.
Novi popisi še ne v celoti preučene variante Epimedium afpinum asociacije Sesferio-Fagetum (Ht.) M. Wraber ex Borhidi 1963 var. geogr. Acer
obtusatum (Pelcer 1975) stat. nov. Dakskobler 1997 nam bodo omogočili,
da jo bomo dokončno utemeljili.
Z novimi spoznanji smo obogatili tako vednost o flori in vegetaciji Kostelskega, oziroma Kočevskega kot tudi Slovenije.

FLORISTICAL AND VEGETAL OBSERVATIONS FROM THE ROCK FACES OF THE NORTHEASTERN KOSTELSKA AREA (KOČEVSKA, S SLOVENIA)
Summary
During the Floristical and vegetal observat ions of the northeastern Kostelska (N Kočevska, Slovenia),
which rock faces are located in the quadrant 0455/3 of the Central European Flora Mapping, some new
facts have arisen.
The flora ha s been studied by the standard method with statement of site, quadrant of the Central European Flora Mapp.ing, altitude, position, date of discovery detection, and determination. Vegetation ha s ibeen
listed according to the standard Central European method (BRAUN-BLANQUET 1964). ln one case a comparison of the releves has been carried out by the hierarchical classification proceedings of the SYN-TAX
Programme (PODANI 1993).
Rock faces above the hamlets of Suhor, Podstene near Kostel, Dolenji potok,, Žaga are constructed of
Jusassic limestone and dolomite (SAVIC 1 DOZET 1985). The larger region is situated in the pre-Dinaric
phytogeographical (ZUPANČIČ et al. 1987) or pre-Dinaric phytoclimatic (KOŠI'R 1979) territory. ln some
places thermophilous associations of Querco-Ostryetum s. lat., Ostryo-Fagetum, Seslerio-Fagetum s. lat.,
and others appear.
Sesleria autumnalis was discovered above, beneath, and in rock faces. It appears most abundantly on
brown rendzi.nas, where it constructs the association Sesferio-Fagetum s. lat. The stands Quercus petraea
prese nt the sta ge of development on the site of this association with this species. The insight into the composition of this association can be seen from the floristical releves page 5,6. 'lts distribution in Kočevsko, in
regard to the new habitats, did not change very much.
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The Geranium macrorrhizum species had been known in Kočevsko only in two places until present
discovery (Map 1). New habitats are found on thick gravel beneath the rock faces, where they make the
described n~w association of Pseudofumario albae-Geranietum macrorrhizi ass. nova, which characteristics and differential species are treated here, Pseudofumaria alba (Miller) Liden ssp. alba, and Moehringia
muscosa . The described gravel (see Vegetation Table 1) is of sudden occurrancy during the collaps fali
slump of some bigger rock wall parts. The initial stage of development of scree is presented by the gravel,
and towards more humid beech forests (Pseudofumario-Fagetum n. prav.).
The comparison between the association of ours, and of a similar one described in črna gora Corydalo
ochroleucae-Geranietum macrorrhizi Blečic 1958 (-= Pseudofumario leiospermae-Geranietum macrorrhizi
nam. carr.) shows rather apparent floristical difference in quality and quantity. They are the characteristic
species of Geranium macrorrhizum and Moehringia muscosa (HORVAT et aL 1974) that make a linkage
between the above mentioned associations. The subspecies of Pseudofumaria alba ssp . alba, distributed
in north-western Balkan region (UDEN 1986), and of P alba ssp. leiosperma (Conrad) Liden, distributed in
Central and south-western Balkan region (ibid.) are the ones that make the difference. The presence of
Alpine species show further differences to the compared otn es (BLEČIC 1958) as well as the presence of
species of the Quercetalia pubescentis s. lat. order in the association of ours. The elimination of the new
Pseudofumario albae-Geranietum macrorrhizi ass. nova association has been justified by great floristical,
chorological, and partly ecological differences. The nomenc'latural type of the association is the re leve
5 of the Vegetat i'on Table 1.
The new, aod untill now the most abundant habitat of the Saxifraga petraea species in Kočevsko (Map
2) occurs in shady rocky places . Here it makes the association Saxifrago petraeae-Pseudofumarietum albae ass. nova. Besides the already mentioned species, Pseudofumaria alba ssp. alba and Pore/la plaryphylla
are also classified among characteristical and differential species. The Potentilletalia caufescentis species
and the Asplenietea trichomanis class, being in comparison to the Moehringio-Coryda/etum association ,
Ht. 1962, less numerous are further characteristics of the association . They indicate, together with in our
phytocoenosis otherwise rare Quercetalia pubescentis s. lat. species, a little warmer habitat conditions.
Two variants may be seen within the association dealt with : Saxifraga petraea var. nova ~ the holotype of
which the releve 2 is being at the same time the nomenclatural type of the association, and Caloplaca var.
t he Vegetation Table 2. The described new association
nova, the holotype of which is being the releve 9 of 1
is ranged into the Cystopteridion alliance, J. L. Richard 1972 (Moehringion muscosae Ht. et H-ic in HORVAT
1962 ?), Potentilletalia caulescentis order, Br. -Bl'. in Br.-BI. et Jenny 1926, and Asplenietea trichomanfs class,
Br.-BI. in Meier et Br.-BI. 1934.
New habitats of the Pseudofumaria alba ssp .. alba species (Map 3) are located on shady, humid rocky
places above, beneath , and in rock faces. Regarding the quantity, the species is r.ather abundantly distributed, and it is to be found on the slopes ot river Kolpa up to the hamlets of Kaptol. It is the element of two
new associations mentioned above.
New habitats of the species Daphne alpina are located. on the most exposed places of rock faces . The
species has been noted in Kočevsko , in 6 quadrants of the Central European Flora Mapping (Map 4 ).
Iris iUyrica is defined by the actual new habitats in Kočevsko in 5 quadrants of the Central European
Flora Mapping (Map 5). It is here that the sites of most abundan.t quantity of this species occur.
New habitats of the species in Kočevsko like Frangula rupestris (Map 6) , Prunus mahaleb, and
Globularia cordifolia have been rarely mentioned up to now. That prave their habitats are d.iscovered progressively only. Tile species are all found in warm rock faces and their vicinities.
The new habitats of the studi ed area have, besides the alre.ady mentioned taxa, also the following taxa,
cited in alphabetic order: Acer monspessulanum, Aristo/ochia lutea , Carduus carduelis agg., Centaurea

montana, Dianthus monspessulant.!S, Dictamnus albus, Me/ica ciliata, Potentilla micrantha, Sesleria
kalnikensis, Spiraea media, and Taxus baccata.
We can make the following statements, based on floristic and vegetation studies:
There we re 20 new habitats of already known or ra re plant taxa discovered in the rock faces of northeastern Kostelska (N Kočevsko).
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New habitats of recently hardly known and rare species like Daphne alpina, Iris illyrica, Frangula rupestris,
Prunus mahaleb, G/obularia cardifolia, and Dianthus tnonspessu/anus announce that they shall soon be
listed among the permanent companions of the river Kolpa rock faces.
Two new syntaxa were discovered and described during the studies: Saxifrago petraeae-Pseudofumarietum a/bae ass. nova and Pseudofumario a/bae-Geranietum macrorrhizi ass. nova. The first one
appears in shady rocks, the other one on thick gravel beneath the rock faces. The latter one is only one
stage beneath the vegetation development on thick gravel, going towards more humid beech forests.
New releves of the variant Epimedium alpinum of the association Ses/erio-Fagetum (Ht.) M.Wraber ex
Borhidi 1963 var. geogr. Acer obtusatum (PELC ER 1975) stat. nov. Dakskobler 1997, yet not already studied, will enable us to establish it finally.
The new statements mentioned are to enrich the knowledge of flora and vegetation of Kostelska (Kočev
sko), as well as the knowledge of Slovenia.

Slika 6: Odtrgana stena na Kostelskem (Vse foto: M. Accetlo)
Figure 6: Broken off cliff in Kostelsko area (All photo: M. Accetto)
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Zgornja gozdna meja v Notranjem Bohinju
The Upper Timberline of Notranji Bohinj District (NW Slovenia)
Aleš KADUNC* , Tihomir RUGANI **
Izvleček :

Kadunc, A., Rugani, T.: Zgornja gozdna meja v Notranjem Bohinju. Gozdarski vestnik, št. 1/1999. V slovenščini , s
povzetkom v angleščini, cit. lit. 13.
Naloga obravnava rastiščne značilnosti , strukturo in razvoj gozda na zgornji gozdni meji v Notranjem Bohinju. Opravljene
so bile meritve na dveh progah, v prehodnem pasu od sestojhe do drevesne meje in na štirih ploskvah tik pod sestojno
mejo. Rezultati teh meritev, terenskih ogledov, dendrometrijske analize in analize aerofotoposnetkov kažejo močan
antropozoogeni vpliv v preteklosti. Gozdovi na zgornji gozdni meji so sposobni viso.ke produkcije biomase, kar omogoča
ekološko stabilnost tega okolja. Vidi se nujnost ureditve visokogorske paše in druge rabe prostora, kar bo omogočilo čim
naravnejši razvoj ekosistemov v visokogorskem svetu.
Ključne

besede: zgornja gozdna meja, zgradba gozda, semen0vec, panjevec. Notranji Bohinj.

Abstract:
Kadunc, A., Rugani, T. : The Upper Timberline of Notranji Bohinj District (NW Slovenia). Gozdarski vestnik, No. 1/
1999. ln Slovene with a summary in english, lit. quot. 13.
ln this work vegetational characteristics, structure, and development of forest on the upper timberline in the Notranji
Bohinj district are discussed. The measurements had been carried aut of two eootone stripes from forest stand line to tree
line and on four sample plats below the forest stane line. A strong anthropozoogenic impact of the past is shown in the
results of the above measurements, territorial surveys, and dendrometric analysis as well as analysis of aerophotos. The
upper timberline forests are capable of high biomass production that enables it's environmental ecological stability. The
necessity of the high mountain pasture regulation and other land use !hat would lead to better natural development of the
ecosystems in the high mountain region is evident from the analysis.
Key words: alpine timberline , forest structure, trees of coppiee shoots, trees of seedling origin, Bohinj.

1 UVOD IN NAMEN RAZISKAVE
INTRODUCTION AND AIM OF INVESTIGATION
Med najznačilnejše in najočitnejše pojave v visokogorskem svetu spada
prehod gozdne vegetacije v alpske livade. Ta prehod pogojujejo številni in
prepletajoči se naravni dejavniki, zaradi katerih se začne gozdne odeja
spreminjati. Velike in dolgotrajne spremembe pa je zgornja gozdna meja
doživela in še doživlja s poseganjem č l oveka v ta prostor.
Gozd se ponekod končuje s sklenjenim sestojem in ostrim prehodom v
brezdrevesno cono. Veliko pogostejši je pojav širokega prehoda od sklenjenega, vse bolj vrzelastega sestaja prek posamičnih , vse nižjih dreves do
vegetacije brez osebkov drevesnih vrst. Ta prehodni pas nad sklenjenim
sestojem imenujemo "prehodna cona" ("Kampfzone"). Tranquillini (1979) v
tem primeru razlikuje tri meje:
1. sestojno mejo (meja do katere sega sklenjen gozd),
2. drevesne mejo (linija, ki povezuje najvišja nahajališča dreves visokih
najmanj 5 m),
3. mejo pritlikavega drevja (linija, ki povezuje najvišja nahajališča osebkov drevesnih vrst).
Za zgornjo gozdno mejo so se že zgodaj zanimali različni strokovnjaki:
botaniki, fitocenologi, geografi in gozdarji. Z vidika rastnih značilnosti in
zgradbe vegetacije na zgornji gozdni meji pa so raziskave pri nas silno redke
(DIACI 1998).
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Namen te raziskave je proučiti strukturo gozda tik ob zgornji gozdni meji
in sicer v gozdu, ki je še sklenjen (pod sestojno oziroma zgornjo gozdno
mejo) in v pasu med se stojno in dreves no mejo.

2 OBMOČJE RAZISKAVE
2 RESEARCH AREA
Gozdnogospodarska enota Notranji Bohinj se nahaja v blejskem gozdno~
gospodarskem območju. Objekti raziskave (ploskve in progi) ležijo na Spod~
njih Bohinjskih gorah, v okolici planine Suha (nadmorska višina 1.385
metrov).
Matična kamenina v obravnavanem območju so pretežno zgornjetriasni
apnen ci. Gre za razgiban teren. Prevladujejo plitva, manj razvita tla, rendzine
(PAVŠAR 1966).
Področje Suhe je na meji med alpskim in predalpskim fitoklimatskim
teritorijem ter v alpskem fitogeografskem območju . Letna količina padavin
znaša približno 3.000 mm. Prevladujejo jugozahodni vetrovi (GOZDNOGOSPODARSKI NAČRT ZA GGE NOTRANJI BOHINJ 1993- 2002, v
nadaljevanju GGN).
Prevladujoči združbi sta Anemono-Fagetum typicum in Abieti-Fagetum
praealpinum. Zgornjo gozdno mejo gradi Ranunculo platanifolii-Fagetum.
Nad njo se razprostira sekundarna asociacija Rhodothamno-Pinetum mugo.
Obravnavano območje sta v preteklosti močno preoblikovala oglarjenje
in paša, najhujša izsekavanja pa so ti gozdovi pretrpeli v času Zoisovih
fužin, dobrih 200 let nazaj.

3 METODE DELA
3 WORKING METHODS
Tik pod samo sestojno oziroma gozdno mejo smo postavili štiri raziskovalne ploskve velikosti 30 x 30 metrov na nadmorski višini okoli 1.500 metrov
in dve raziskovalni progi, široki 20 metrov, ki sta potekali po padnici. Progi
sta zgoraj segali do drevesne, spodaj pa do sestojne meje.
Na vseh ploskvah smo opravili fitocenološke popise, izmerili splošne
kazalce ploskve (nadmorska višina, lega ploskve, naklon padnice in kamnitost) in posekali štiri drevesa za dendrometrijsko analizo debel. Za vsako
drevo na ploskvi (prsni premer nad 10 cm debeline) smo ocenili a!i izmerili
dreves no vrsto, izvor, prsni premer, višino, koordinate (x, y in z), koordinate
panja oziroma mesta, kjer drevo izrašča iz tal, socialni razred po Kraftovi
klasifikaciji (5 stopenj), dolžino krošnje (3 stopnje), velikost krošnje (5
stopenj) in obdanost krošnje (5 stopenj). Upoštevali smo tudi stoječe mrtvo
drevje.
Na progah smo določili iste kazalce kot na ploskvah in posekali na vsakih
50 metrov eno drevo za dendrometrijsko analizo. Vsem nadmerskim drevesom (prsni premer nad 5 cm debeline) smo merili in ocenjevali iste
kazalce, izpustili smo le socialni razred . Podmerskemu drevju smo merili
in ocenili le drevesne vrsto, izvor, višino (višji in nižji od 1,3 metra), koordinate
(x, y in z) in številčnost (en osebek ali več osebkov).
V bližnji okolici planine Suha smo določili sestoj no in drevesne mejo ter
mejo pritlikavega rastja. O pravi sestoj ni meji zaradi razdrobljenosti sestoj ev
težko govorimo, za njeno določitev smo si pomagali z aeroposnetki in
terenskim obhodom. Dreves no mejo smo določili na terenu. To je linija, ki
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povezuje najvišja nahajališča dreves, ki imajo najmanj 5 m višine (LEIBUNDGUT v MAYER 1 OTT 1991 ). Z evidentiran jem najvišje rastočih osebkov
drevesnih vrst na terenu pa smo določili še mejo pritlikave rasti. S pomočjo
aeroposnetkov smo ugotovili še mejo, do katere sega ruševje .
Slika 1: Mogočen sestoj bukve na
zgornji gozdni meji
Figure 1: Mighty stand of beech
trees on the upper tim berline

4 REZULTATI
4 RESULTS

4.1 Sestojna meja, drevesna meja in meja pritlikave rasti
4.1 Forest stand line, tree line and dwarf tree line
Sestojna meja
Posamezni sklenjeni sestoji segajo do nadmorske višine 1.400 do 1.550
metrov. Večji del gozdnih sestojev pa preide v prehodni pas posameznih
dreves in rušja že v nižjih nadmorskih višinah.
Drevesna meja
Drevesna meja na planini Suha poteka na nadmorski višini od 1.490 do
1.610 m. Na položnejših pobočjih (severni in zahodni del) rastejo posamezna petmetrska drevesa višje kot drugod . Ta so verjetno ostala po nekdanjem krčenju za pašo, saj vedno rastejo sredi rušja, ki je zaraslo opuščene pašnike. Smreka, jelka in macesen se pojavljajo posamezno, bukev
ter jere bika pa v šopih. V prehodnem pasu med sestojno in drevesne mejo,
ki je različno širok (od 80 do 140m), uspevata poleg omenjenih drevesnih
vrst še gorski javor in makovec, med grmovnimi vrstami pa najdemo različne
vrbe , zeleno jelšo in rušje.
Meja pritlikave rasti gozdnega drevja
Meja pritlikave rasti na južnem in zahodnem pobočju planine Suha sega
od 1.570 do 1.640 m nadmorske višine. Na severnem, položnejšem pobočju ,
proti Kratkim plazom, pa sega do višine 1. 670 m. To mejo je prav tako težko
določiti, saj se posamezne drevesne vrste (smreka, jelka, jerebika) točkovno
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pojavljajo med rušjem, ki jim nudi zavetje in zaščito. Ko ga prerastejo, jih
ponavadi poškodujeta sneg in veter, s čimer je višinska rast zaustavljena,
debelinska pa se nadaljuje.

4-2 Rast dreves na sestojni meji
4.2 Growth of trees at forest stand line
Analizirali smo 16 dreves (na ploskvah) na sestojni meji, od tega 5
semenovcev in 11 panjevcev.
Višinska rast

Višinska rast semenovcev in panjevcev je prikazana na grafikonu 1.
Analizirane semenovce smo razdelili v dve skupini. V skupini 2 sta drevesi
z druge ploskve. Njuna začetna rast je počasnejša, zato pa vztrajnejša.
Zanimiva je tudi skupina 1, ki jo tvorijo smreka in drevesi s prve ploskve.
Prva ploskev je stadialno mlada (nizka lesna zaloga, visoka gostota dreves,
nič mrtve substance), smreka pa raste neprimerno hitreje od bukve v danih
pogojih. Panjevci pa so po rasti nekje med obema skupinama semenovcev.
Lahko bi sklepali, da semenovci v istih razmerah rastejo celo nekoliko hitreje
kot panjevci.
Grafikon 1: Višinska rast seme novcev in panjevcev
Graph 1: Growth in height of trees
ofseed/ing origin and trees of cappice shoots

18

~
!:

16 r-

.!? 12
Q)

l

Semenovci 1/ Trees of

/

seedling origin 1

14 r- -

J: 10

I

........

-

Semenovci 2 1 Trees of
seedling origin 2
- - Panjevci 1 Trees of

------///~--

coppice shoots

/ /'/

6

____, . , /

4

o
1700

~

__./"'_/"

8

2

'

~
~

1750

/

/

/

1800

/

1850

1900

1950

2000

Leto 1 Year

Semenovci 11 Trees ofseedlingorigin 1: H =13,5621*(1-exp(-0,0385.S)f6717 ; R =0,827
Semenovci 21 Trees ofseedlingorigin 2: H 49,8012*(1-exp(-0,0026*S))1- 6353 ; R =0,937
Panjevci 1 Trees of coppice shoots: H = 15,6104*(1-exp(-0,0106*8))1.4 290 ; R = 0,809

=

Debelinska rast

Na grafikonu 2 je predstavljena debelinska rast semenovcev in panjevcev.
Panjevci na začetku rastejo počasneje, nato pa je njihova rast bolj strma.
Semenovci dosežejo večjo debelina debel, vendar v daljši življenski dobi.
Rast v višino glede na debeli no

Na grafikonu 3 je prikazana rast semenovcev in panjevcev v višino glede
na debelina.
Semenovci rastejo nekoliko počasneje kot panjevci, vendar moramo pri
tem opozoriti, da je skupina semenovcev zelo heterogena. Srn reka in osebka semenskega izvora s prve ploskve imajo na začetku precej strmo rast v
višino, semenovca z druge ploskve pa položnejšo. To prikaz zamegli in
razlika med semenovci in panjevc1 bi bila verjetno večja .
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Grafikon 2 Debelinska rast semenovcev in panjevcev
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4.3 Zgradba in razvoj gozda na sestojni meji
4.3 Structure and development of forest at the forest stand line
Drevesna sestava

Podatki o drevesni sestavi na ploskvah so v preglednici 1.
Na vseh ploskvah prevladuje bukev, ki je večinoma panjevskega izvora
(nekaj več semenovcev je na drugi ploskvi). Gostota sestojev je zelo visoka
(izjema je spet druga ploskev), kar kaže na mlajši sukcesijski stadij .
Lesna zaloga in temeljnica

Preglednica 2 prikazuje lesno zalogo in temeljnico na poskvah.
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Temeljnice so nižje kot na Snežniku (GAŠPERŠIČ 1995), kjer vrednosti
dosegajo celo 60m 2/ha. Maksimalna lesna zaloga znaša 299m 3/ha, kar je
precej manj kot na Raduhi (do 400 m3/ha) (JAKOP 1 KOSMAČ 1997).
Zanemarljiva količina mrtve mase kaže, da gre za mlajše sestoje.

Preglednica 1: Drevesna sestava
na ploskvah
Table 1: Tree composition on the
plats
Ploskev
N. v.
Plot
Altitude
(m)
1.479
1
2
3
4

1.512
1.419
1.445

Skupaj
Total

Bukev
Beech tree

n
%
n/ha
83 922 (88 %) 100
56 622 (72 %) 100
83 922 (93 %) 100
91 1.011 (98 %) 100

n
n/ha
82 911 (89 %)*
55 611 (73 %}
81 900 (95 %)

%
99

G®rski javor
Ma(3ple tree
%
niha
n
1 11 (O%) 1

98
98

-

89 989 (98 %) 98

-

-

-

-

1-

Jere bika
Smreka
Rewan
Spruce
n/ha
% n n/ha

%
1 11 (0%) 2 - 2 22 (O%) 2
2 22 (100 %) 2 n

-

-

-

*Vrednosti v oklepajih predstavljajo delež dreves panjevskega izvora.
* Values in parenthesis represe nt share of trees of coppice shoots.
Ploskev Temeljnica - skl:J~aj
Plot
Stem basal area - total
m-2/ha

1
2

Lesna zaloga - skuJ:>aj
Grewin§ stock - teta/

19,8

m3/ha

Bukev
Beech

124,2

98,9

299,0
136,4
218,8

96,7
86,2

1

3

35,4
24,1

4

34,5

Preglednica 2: Lesna zaloga in temeljnica na ploskvah {hektarske
vrednosti)
Table 2: Growing stock and basal
area on the plats (values per hectare)

Preglednica 3: število dreves po
razredih dolžine krošnje glede na
obdanost krošenj
Table 3: Number of trees by lengthof-crown cfasses according to encfosure-of-crown classes

99,4

Delež drevesnih vrst v lesni zal0gi v %
Tree species 12ercentage of growing stocf<
G. javor
Jereb ika
Smreka
Mrtva masa
Maple tree Rowan
Spruce Dead wood mass
1'1
o
3,3
13,6
0,5
o
-

Odvisnost dolžine krošnje bukve od svetlobe
Preizkušali smo odvisnost dolžine krošnje bukve od obdanosti krošenj.
Uporabili smo metode kontingence (KOTAR 1977). Zaradi premajhnega
števila osebkov v 3. razredu dolžine krošnje smo združili razreda 2 in 3.
Podatki so prikazani v preglednici 3.
Test odvisnosti je pokazal statistično neznačilne razlike (X2dej= 3,23;
2
X 1abl = 9,49; a = 0,05; m =4 ). Iz tega lahko sklepamo, da je dolžina krošenj
(bukve na zgornji gozdni meji) neodvisna od obdanosti. Faktor minimuma
torej ni svetloba .
Dolžina krešnje
Crewn length
1
2
Skupaj 1 T0taf

Obdanost kmšenj
Crown enclosure
1
9
3
12

2
16
9

3

4

5

49
29

61
42

48
42

SkupCJj 1 Total
183
125

25

78

103

90

308

1

V nadaljevanju smo preizkušali še odvisnost med dolžino krošnje in
velikostjo krošnje bukev. Spet smo združili 2. in 3. razred dolžine krošnje.
Podatke prikazuje preglednica št. 4.
Razlike so statistično značilne (X 2deL
35,90; X21abl = 18,47; a = 0,001:
m 4 ). Med dolžino in velikostjo krosenj obstaja torej odvisnost. Večje
krošnje so tudi daljše. če privzamemo, da imajo večje krošnje večji rastni
prostor, lahko sklepamo, da je dolžina krošnje odvisna tudi od rastnega
prostora. Spomnimo se, da statistični test ni pokazal odvisnosti med dolžino
krošnje in obdanostjo (zasenčitev od strani). Za dolžino krošnje bukve na
zgornji gozdni meji je torej pomembnejša svetloba od zgoraj kot od strani.

=
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DoJžina krošnje
Crewn length

1
2
Skupaj 1 Total

Preglednica 4: število dreves po
razredih dolžine krošnje glede na

Velikost krošnje
Crown size

1
40

2
9

3
112

6

13

46

22

65
177

4
20
40

60

5
2
1
3

Skupaj 1 Total

183
125
308

velikost krošnje

Table 4: Number of trees by lengthof-crown cfasses according to the
size-of-crown classes

Razmestitev dreves (na ploskvah)
Na terenu smo vsem drevesom na ploskvah in progah izmerili koordinate.
Za matematično obdelavo razmestitve smo uporabili metodo preizkusa
naključne razmestitve s povprečno minimalno razdaljo med dvema sosednjima osebkoma in metodo določanja načina razmeščanja z razdaljami od
osebka do njegovih prvih treh najbližjih sosedov (KOTAR 1993).
Pri prvi metodi je bil indeks agregacije na vseh ploskvah manjši od 1,
kar kaže težnjo dreves k oblikovanju šopov.
Pri drugi metodi pa so bile dejanske razdalje znatno nižje od teoretičnih,
iz česar bi lahko sklepali, da je v teh sestojih prisotna težnja k oblikovanju
šopov. Primerjava standardnih odklonov pa kaže , da ti pri dejanski razmestitvi naraščajo z rangom sosednjih dreves. Torej lahko sklepamo, da imamo
v dejanski razmestitvi nekaj šopov ter posamično drevje. Nakazana težnja
k šopasti razmestitvi je posledica panjevskega izvora dreves, pri katerem
iz enega panja poganja več debel.
Sabljasta rast bukve
Pojav sabljaste rasti je posledica delovanja snega. Merili smo koordinate
mesta, kjer deblo (drevo) izrašča iz tal in koordinate debla (drevesa) na
prsni višini ter izračunali razdaljo med točkama. Vrednost za drevesa panjevskega izvora znaša 1,32 m, za drevje semenskega izvora pa le 0,39 m.
Povprečje vseh dreves na ploskvah je 1,24 m. Iz tega je razvidno, da imajo
panjevci mnogo bolj ukrivljeno deblo. Delno bi to lahko pojasnili s počasnejša
debelinsko rastja v mladosti. Tudi dimenzijsko razmerje je pri panjevcih manj
ugodno.

4.4 Zgradba in razvoj gozda v prehodni coni med sestojno in
drevesno mejo (bojna cona)
4.4 Forest structure and development in eco tone between forest stand
line and tree line
Drevesna sestava in lesna zaloga
Drevesna sestava na progah je prikazana v preglednici št. 5. Glavna
drevesna vrsta, graditeljica prehodne cone je bukev (pretežno panjastega
izvora); najdemo še jerebiko, gorski javor, smreko, jelko, makovec in macesen. Progo 1, ki je krajša in predstavlja verjetno starejši sukcesijski stadij
zaraščanja pašnika, sestavlja predvsem bukev. Ostale drevesne vrste so
prisotne le posamezno, v neznatnem deležu. V osrednjem delu je nekakšen
pašnik v zaraščanju , ki ga že prerašča rušje. Tudi na drugi progi prevladuje
bukev, veliko večji pa je deležjerebike in iglavcev. To kaže na pionirski stadij
prehodne cone. Ta proga je v bližini stanov; tu so dlje pasli. Tudi les za
kurjavo (bukev) so pridobivali s tega področja.
V lesni zalogi prevladuje na obeh progah bukev. Na progi 1 znaša lesna
zaloga 20m 3/ha, na progi 2 pa le 2,8 m3/ha. Proga 2je vsa prekrita z rušjem,
iz katerega rastejo šopi bukve in jerebike ter posamezni iglavci. Ker je bila
paša tu kasneje opuščena, se nahaja v mlajšem sukcesijskem stadiju
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Preglednica 5: Drevesna sestava
na progah
Table 5: Tree composition on the
stripe s

Drevesna vrsta
Tree species

Proqa 1 1 Strii!Je 1
Delež
Niha
(%)
Ne./ha

Bukev- 1 Beech tree

1.321

Prooa 2 1Stripe 2
Delež
Niha
(%)
No.!pa

90 (97)*

110

il

52 (100)

G. javor J Maple tree

26

2 (50)

-

-

Jerebika 1 R0wcm

115

7 (77)

71

33 (95)

6
-

1 (100)

-

-

Jelka 1 Fir

-

11

5 (O)

Macesen 1 Larch

-

-

3

2 (O)

Smreka 1 Spruce

-

-

18

8 (O)

1.468

100 (94)

213

100 (83)

Mokovec 1Sorbus aria

Skupaj 1 Total

• V oklepajih so deleži (v odstotkih) drevesnih vrst panjevskega izvora.
* Values in parentheses represent share in percentages of trees of coppice shoots.
zaraščanja.

Delež iglavcev v lesni zalogi je majhen, kar kaže na
prilagojenost bukve na njenem rastišču.

Preglednica 6: številčnost, višina
in izvor pomladka na progi 1
Table 6: Abundancy, height and origin of new growth on stripe 1

Pomlajevanje
V prehodni coni je pomlajevanje pomemben pojav, saj predstavlja temeljni mehanizem vzpostavljanja naravne gozdne meje. Obe progi smo
detajl no analizirali glede na višino pomladka in njegov izvor (glej preglednici
št. 6 in 7). V analizi smo upoštevali drevesa s prsnim premerom nad 5 cm.
Na progi 1 je v razredu do prsne višine najštevilneje zastopana bukev,
in sicer v šopasti rasti (94 % panjevskega izvora). Sledi ji jerebika (91 %
panjevskega izvora), ostale vrste pa precej zaostajajo . Na progi 2je največ
jerebike (74% panjevskega izvora), kar lahko pojasnimo z bolj pionirskim
stadijem te proge. Glede na razmerje med obema višinskima razredoma
pomladka se obe progi ujemata; prevladuje razred do prsne višine, kar
nakazuje na veliko občutljivost pomladka v teh razmerah. Ko ta enkrat
preraste rušje (proga 2), je bolj izpostavljeno in težje napreduje v rasti v
višino. V skupnem deležu prav tako prevladujeta bukev (proga 1) in jereb ika
(proga 2). lglavci so zelo redki. Prevlado panjevcev (90 % na progi 1 in 75 %
na progi 2) lahko povežemo s prevladujočim deležem bukve in jerebike, ki
se pom laj ujeta predvsem panjevsko. Na progi 2 je delež panjevcev nekoliko

Drevesna vrsta

Višina 1 Heigth

Tree species
Bukev 1 Beecf:l tree
Bukev - š 1 Beeeh tree -

s

Do 1 . ~ m
Up to 1.3 m

%

17

13,4

22

100

-

1

G. javor 1 Maple tree

Izvor 1 Origin

Nad 1,3 m %
Over 1.3 m

Semenski
Of sefidling

%

N
No.

%

110

7

5,5

127

100

-

22

-

-

22

100

1

100

1

100

-

-

2

100

1

100

100

2

100

Jelka 1 Fir: tree

1

100

Jerebika 1 Rowan

11

16,9

Jerebika - š 1Rowan - š

13

100

Makovec 1 Sorbus aria

1

100

-

-

Smreka 1 Spruce

5

71.4

2

72

ll30,1

167

100

2

100
1

1 Total

Skupaj 1 Total

Panjevski
%
Of coppice shoot
120
86,6
94,5

G. javor- š 1Maple tree - š

Sk_l;l~aj

večjo

54

83,1

1

f 100
9,2

q5

100

13

100

1

100

59

90,8

6

12

92,3

1

7,7

100

-

~

28,6

1
-

-

7

100

7

100

69,1

216

90,4

23

9,6

239

100

1

Oznaka "š", ki sledi drevesni vrsti, pomeni, da gre za več osebkov v šopu .
Mark 's': following the tree species, represents more individuals in cluster.
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Višina 1 Heigth

Drevesna vrsta
Do 1,3 m

Tree species

tree

Jerebika-š 1Rowan - š

5
3
2
20
19

Makovec 1 Somus aria

-

Bukev-š 1Beech tree - š
G. javor 1Mapple tree
Jerebika 1 Rowan

Mokovec~š 1Serbus

ana- š

Smreka 1 SpruGe
Skupaj 1 Total

1
2
52

%

Over 1.3 m

Up to 1.3m
Bukev 1Beach

lzv0r 1 Origin

Nad 1,3 m

%

15,6
100
50
20
95

27

1

100
25
30,2

1

50
80
5
100

4

6
120

1

1

%

75
69,8

30
3
2
73
16
3
1
1

129

Skupaj 1 Total

Semenski

%

Of seedling

Of coppiee sh0ot
84,4

2
80
1

Panjevski

93,7
100
50
73
80
75
100
12,5
75

Oznaka "š", ki sledi drevesni vrsti, pomeni, da gre za več osebkov v šopu.
Mark "š", folfowing the tree species, represents more individuals in cluster.

manjši, kar je povezano z večjim deležem jerebike, ki v zelo ugodnih svetlobnih razmerah obilno semeni. Gozdna vegetacija na progi 1 je že od
nekdaj stalna; panjevcl prevladujejo zaradi sečenj v preteklosti. Na isti
površini se je ves čas tudi paslo. Proga 2 je bila v preteklosti pašnik. Tu je
bila paša dlje časa prisotna. Po opustitvi paše je progo v celoti preraslo
rušje. Mestoma najdemo tudi bukev in jerebikov šopih, ki so panjevskega
izvora (posledica sečenj).

2

1

1

2
27
4

1
7
43

%

N

No.

6,3
50
27
20
25
87,5
25

32
3
4

100
20
4

1
8
172

1

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Preglednica 7: številčnost, višina
in izvor pomladka na progi 2
Table 7: Abundancy, height and
origin of new growth on stripe 2

Razmestitev dreves na progah
Tako kot na ploskvah smo tudi na progah merili koordinate dreves in
uporabili iste metode pri matematični obdelavi določanja razmestitve.
Na obeh progah je indeks agregacije manjši od 1, kar kaže na težnjo k
oblikovanju šopov.
Pri drugi metodi so bile dejanske razdalje znatno nižje od teoretičnih,
kar pomeni, daje prisotna težnja k oblikovanju šopov. Primerjava standardnih odklonov kaže, da ti naraščajo z rangom sosednjih dreves. Iz tega lahko
sklepamo, da imamo v dejanski razmestitvi nekaj šopov ter posamična
drevesa. Z naraščanjem višine se težnja dreves k oblikovanju šopov pove~
čuje.
·
To se sklada z ugotovitvijo, da je v ekotonih razmestitev dreves šopasta
(JAKOP 1 KOSMAČ 1997, KOTAR 1998). Naši progi sta v sukcesijskem
stadiju z značajem ekotona .

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION
Današnja zgornja gozdna meja je zaradi intenzivne paše in potreb oglarjenja močno znižana. V Notranjem Bohinju tvori klimatsko zgornjo gozdno
mejo bukev, ki pa je ostala le v skromnih fragmentih. Zaradi obilice padavin
in zmerno hladnega podnebja je skoraj brez konkurence. Naravna sestojna
meja se konča z združbo Ran uncu/o platanifolii-Fagetum. Smreko najdemo
le na strmih legah in v ozkem pasu ekotona. Za macesen je to območje
prevlažno.
in osupljivo moč gozda na nadmorski
Glede na julijsko izoterma 1O
višini 1.500 m lahko trdimo, da je gozd segal na najugodnejših legah še

ac

GozdV 57 (1999} 1

31

Kadunc, A. , Rugani , T.: Zgornja gozdna meja v Notranjem Bohinju

višje od današnje meje pritlikavega rastja. Zgornja gozdna meja je bila torej
v preteklosti znižana za vsaj 300 m nadmorske višine.
Naravno vegetacijo bi gradili semenski bukovi sestoji, panjevci bi se
pojavili le ob večjih naravnih katastrofah . Pot do naravnega stanja bo dolgotrajna, saj je danes oh ranjene semenske bukve malo, veliko težavo pa
predstavlja tudi težko seme. Proces vračanja na površinah v mlajšem
sukcesijskem stadiju zaraščanja (ruševje) v naravno stanje bo potekal prek
stadija z iglavci (smreka). Ne smemo pa prezreti pionirske vloge jerebike.
Samo po sebi se zastavlja vprašanje nadaljnjega razvoja tega območja.
Paša se opušča, rekreativno-turistična vloga se krepi, povečuje se tudi
pomen Triglavskega narodnega parka. Preučevani predel spada v robno
območje TNP, za katerega je predvidena V. varstvena kategorija IUCN (ŠOLAR 1998). Po novem zakonu o gozdovih (1993) so v gozdnogospodarske
načrte vključeni tudi gozdovi na zgornji gozdni meji in rušje. Nujno bo skrbno
prostorsko načrtovanje za usklajeno rabo prostora. Z gozdarskega vidika
je nujno zavarovanje vse gozdne vegetacije na zgornji gozdni meji. Potrebno
bo trajno razmejiti pašne in gozdne površine. Velika ovira je nerešeno
lastninsko vprašanje.
Slika 2: Ostanki semenskega
bukovega sestaja. 0fse foto: A.
Kadunc)
Figure 2: Fragments of beech
stand of seedling origin. (All
photo by A. Kadunc)
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THE UPPER TIMBERbiNE OF THE NOTRANJI BOHfNJ DISTRICT (NW SLOVENIA)
Summary
1n this work the up per timberline study of Notranji Bohinj district is discussed . The area had .be en changed
drastically in the past, due to charcoal-burning and pasturing.
Nowadays the upper timberline is much lower because of the above-mentioned reasons. The last remains of natural stands formed by beech tree (the site is characterised by association .Ranuncu/o platanifoliiFagetum), can be found at the altitude of 1,550 meters. The tree line (the highest growing trees of at least
five mete rs of hight) extends to the altitude of 1,61 O mete rs, wnereas the dwarf tree line is 1OO meters
higher. Pinus mugo line extends to the altitude of 1, 780 meters.
ln order to study the structure and development of forest on the upper timberline, four areas (30 x 30m)
and 2 stripes (20 meters wide; from forest stand line to tree line) were set. When the growth of the plots has
been studied, it has been found that coppice trees have faster hei·ght growth. i-lowever their dia meter growth
lags behind the seedlings origin at first. The high est growing stock measures 299m 3 per hectare, with basal
area of 35.4 sq. m per hectare. A great big power of forest is shown in the top height of stands under such
circumstances . The analysis of the tree canopies at the above mentioned altitude shows the daylight is no
more the minimum factor. Trees in stands grow separately, or in clusters because of past cuttings (copies,
stamp shoots of beech). The trees of seedling ori.gin have, when young, less marked butt-sweeped gmwth
owing to faster diameter growth.
ln ecotone, between forest stand line and tree line, the coppice beech prevails. However, rowan is more
often found in younger, successive stadia. The mean diameter, mean height and dimension proportion lowers with altitude. For extreme site condition~s and often for solitary growth, asymmetrical and long tree crowns
are prevailing. The bigger gradient of altitude causes the bigger aspiration for tree clusters.
The area in question is subject to lesser economic need. However, the need for functions of general
profit is larger. The new Act of Forest ena bl es foresters to take over duties and rights to control the development of the area on upper timberline.
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Poročilo

o D. delavnici javne gozdarske službe "Gozdna
sestojev na Sežansko-Komenskem Krasu"

rastišča

in razvoj

(Sežana - Lipica, 24. - 25. november 1998)
V okviru javne gozdarske službe, ki jo po zakonu o
gozdovih opravlja tudi Gozdarski inštin.tt Slovenije
(GIS), sta posebej pomembna prenos znanja in raziskovalno-razvojno sodelovanje z Zavodom za gozdove
Slovenije, predvsem s ciljem iskanja odgovorov na
najpomembnejše probleme usmetjanja razvoja gozdov,
s katerimi se javna gozdarska služba srečuje v operativi. Sodelovanje in prenos znanja v obliki delavnic
se je p1ičelo v preteklem letu z izvedbo prve takšne
delavnice: "Gozdna tla- temeljna sestavina gozdnega
ekosistema". Letos smo podobno delavnico pripravili
na Sežansko-Komenskem Krasu, razširili pa smo jo
tudi na področje gojenja oziroma usmetjanja razvoja
gozdov.
Namen letošnje delavnice je bil: (1) spoznati značilnosti najpomembnejših gozdnih rastišč (kamnine,
tla, klimo, vegetacijo) in sestojev na Sežansko-Komenskem Krasu ter (2) proučiti zakonitosti rasti in
naravnega razvoja starejših sestojev črnega bora - kot
podlago za oblikovanje prilagojene strategije sonaravnega obnavljanja borovih sestojev na nizkem Krasu.
Tematika delavnice je biJa razdeljena na teoretični del
v obliki predavanj - ta je prevladoval - ter praktični
del v obliki terenskih predstavitev. Prvega smo pripravili pretežno raziskovalci GIS v sodelovanju s strokovnjaki ZGS, pri drugem pa je bilo obratno. Tako pri
prvem kot pri drugem so sodelovali tudi zunanji sodelavci (6 predavateljev).
Prvi dan so bile v devetih referatih predstavljene
naslednje splošne teme: gozdnovarstvena, gozdnogojitvena in gozdnogospodarska problematika nizkega
Krasa; geološke in pedološke razmere, pedofavna gozdni11 tal, vloga mikorize pri obnovi gozdov, podnebne
razmere in biogeokemični ciklusi, avtohtone drevesne
vrste ter značilni gozdnovegetacijski tipi, vse za območje Sežansko-Komenskega Krasa. Na terenu so bili
z vidika geologije, pedologije in fitocenologije podrobneje predstavljeni štirje nizkokraški gozdnovegetacijski tipi (toploljubnj gozdovi črnega gabra in malega
jesena, monokulture čmega bora na boljših rastiščih,
pretežno čisti cerovi sestoji ter ohranjeni me.šani gozdovi hrasta in belega gabra). Na vseh objektih je bila
okvirno predstavljena tudi gozdnogojitvena problematika (cilji in predvideni ukrepi). Težišče razprave ude-

34

ležencev je bilo v tem dnevu (z izjemo zadnjega objekta) usmeijeno v rastiščno problematiko.
Drugi dan je bil namenjen predvsem ekološki in
gozdnogojitven! problematiiO čmega bora na Krasu.
V desetih referatih so bile predstavljene naslednje teme: gozdni požari in njihov vpliv na gospodaijenje z
gozdovi, bolezni in škodljivci čmega bora, značilnosti
gospodarje~a z gozdovi v preteklem obdobju, proizvodna sposobnost borovih sestojev, dendroklimato\oška analiza črnega bora ter projekt "Rast in naravni
razvoj starejših sestojev črnega bora na Sežansko-Komenskem Krasu", ki smo ga skupaj z ZGS zastavili za
potrebe te delavnice (v njegovem okviru so bilj predstavljeni cilji, raziskovalni objekti in metode ter rezultati s področja pestrosti talnih tipov in vegetacije ter
podnebnih, ekoloških, okoljskih in gozdnogojitvenih
vplivov na rast in razvoj drevja in sestojev). Terenski
del se je odvijal v starejših monokulturah črnega bora
na Kobjeglavi, kjer so bili predstavljeni razvoj sestoj ev
v preteklosti, povzetki preteklih in novih raziskovanj,
posamezne faze naravnega razvoja sestojev ter način
uspešne naravne obnove čmega bora (z robnimi seč
njami v večjih jedrih). Težišče živahne terenske razprave je bilo usmerjeno v problematiko naravnega razvoja sestoj ev, v oblikovanje gozdnogojitvenih ciljev ter
v strategijo obnove. Ker strokovno-znanstvenih ugotovitev ter gozdnogojitvenih izkušenj in (tudi različnih)
predstav posameznih udeležencev o nadaljnjem usmerjanju naravnega razvoja b01·ovih sestoj ev - zaradi zelo
omejenega časa, pa tudi zahtevnosti in občutljivosti
kraške borove problematike- na terenu ni bilo mogoče
usklajeno in celovito zaokrožiti, smo po zaključku
delavnice, pravzaprav bolj seminaJja, to storili v okviru
posebne ožje strokovne komisije. Tako izoblikovane
in usklajene temeljne gozdnogojitvene usmeritve za
ravnanje s starejšimi borovimi sestoji pa bodo za Kras
neposredno uporabne. Ob tem ostaja problematika obnove sestoj ev čmega bora, ki se je pravzaprav s tem
seminatjem .šele pričela proučevati, aktualna še naprej
tako na raziskovalni kot tudi strokovno-operativni ravm.
V zvezi z vtisi in pobudami udeležencev za pripravo
nadaljnjih delavnic/seminarjev v okviru javne gozdarske službe bi kazalo poudariti predvsem naslednje:
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1) Izražen je bil močan interes delavcev ZGS za nadaljevanje tovrstnih ah podobnih oblik prenosa znanja v bodoče (npr. po vzoru nekdanjih republiških
gozdnogoj itvenih seminarjev).
2) Podane so bile rudi nekatere konkretne pobude za
izbiro prihodnjih gozdnogojitvenih tematik (npr. nadaljnje obravnavanje problematike črnega bora tudi
v drugačnih razmerah, obnova nižinskih (hrastovih)
gozdov, gospodarjenje v bukov ih in jelovo-bukovih
gozdovih, problematika panjevskega gospodarjenja
itd.).
3)Nekateri udeleženci so bili mnenja, da bi bila potrebna razširitev problematik (npr. na krajinsko področje, na področje živalske komponente ter v ekonomsko vrednotenje). Skladno s tem naj bi bile torej
tematske delavnice v bodoče še kompleksnejše.
4) Potrebno bi bilo predvsem več časa za terenski del,
posebej za zaključno razpravo oziroma oblikovanje
sklepov na mestu samem.

Na podlagi mnenj sodelujočih ter naših izkušenj pri
pripravi in izvedbi delavnice bi za pripravo bodočih
delavnic veljalo upoštevati zlasti naslednje:
1) Na tematskem delu delavnice naj bi sodeloval tudi
širši krog strokovnjakov ZGS (ne glede na t. i. območne "bariere'').
2) V bodoče bi lahko delavnice, ki bi bile posvečene
le prenosu obstoječega znanja (= izobraževanju),
katerih priprava običajno ni toliko zahtevna kot priprava problemskih delavnic, pripravljali posebej.
Hkratno uresničevanje čisto izobraževalnih in pro-

Gozdna in zgodovinska

učna

dornače

in tuje prakse

blemskih ciljev je namreč kratkoročno zelo zahtevno
in gre lahko na škodo posameznega cilja. Tako bi
bilo lahko izobraževalnih delavnic, skladno s potrebami ZGS, več kot problemskih.
3)Načrtovanje problemskih delavnic bi moralo biti
dolgoročno. Izbor aktualnih tem bi bilo nujno opreti
na obstoječe (ali končane) raziskovalne projekte in
aktivnosti (=obstoječe znanje), za nove prioritetne
teme pa nastaviti nove (skupne) raziskovalne projekte, ki naj bi jih podprlo MKGP.
4) Kompleksnejše tematike bi bilo primerneje uresničevati v obliki seminarjev javne gozdarske službe,
ki naj bi bili bolj odpttega tipa, morda podobno kot
Gozdarski študijski dnevi.
S) Manjše, praktične probleme usmerjanja in razvoja
gozdov pa bi kazalo tekoče reševati v obliki neformalnega ekspertnega sodelovanja med GIS in ZGS
(v okviru programa nalog javne gozdarske službe).
Na koncu velja izreči prisrčno zahvalo vsem sodena delavnici, posebej zunanjim in domačim
referentom ter kolegom (soorganizatorjem) ZGS, še
posebno iz OE Sežana, ki so se ob tej priliki tudi aktivno vključili v raziskovalno delo ter prevzeli terensko
izvedbo projekta. Na ta način se je v obojestranskem
interesu pričelo pristno strokovno-znanstveno sodelovanje med GIS in ZGS, ki bi lahko postalo model za
pripravo tovrstnih oblik prenosa znarUa in sodelovanja
tudi v p1ihodnje.
lujočim

Mag. Franc Ferlin

pot Stari grad Radlje ob Dravi

"Po stezi naj odmeva tvoj korak ... "

Uradna otvoritev te gozdne poti je bila 21. 6. 1998.
in okoličani so že v preteklosti radi hodili
do ostankov Starega gradu na pobočju nad Radljami,
zato smo prepričani, da tmd ob pripravi poti ni bil
zaman.
Radeljska gozdna in zgodovinska pot povezuje ogled
zgodovinskih objektov in seznanitev s kozjaškimi gozdovi. Zgodovinske točke na poti so ostanki Starega
gradu, pogled na radeljski samostan ter Kalvarija,
Radeljčani

Na vprašanje, ali je še zanimivo opremljanje in
urejanje gozdnih učnih poti, lahko odgovorimo pritrdilno. Poti skozi gozdove že dolgo presegajo le učni
namen, saj so tudi rekreacijske, popotniške, pohodniške, turistične, pa tudi promocijske za gozd in gozdarstvo.
Vsem naštetim namenom naj bi služila tudi gozdna
in zgodovinska učna pot po gozdovih nad Radljami.
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grajska pristava s parkom. Gozd smo na poti želeli
prikazati preprosto, a kompleksno.
Učna pot Stan grad je krožno speljana. Začne in
konča se na parkirnem prostoru ob nekdanji grajski
pristavi. Točke na poti so označene s tablicami, ki so
prit1jene na večje kamne.

pleks zgradb, ki so ostanek nekdanjega mogočnega
radeljskega samostana. V tem samostanu je nekdaj
obratovala ena najstarejših \ekam pri nas. Osrednja
zgradba samostana služi danes kot stanovanjski objekt.
Neposredno nad točko, ki opozarja na radeljski samostan, se nahajajo ostanki Starega gradu. Grad je bil

Slika 2: Skrivnostni dominikanski samostan

"živ" v letih od 1216 do 1697, ko ga je strela dokončno
Ruševine nezadržno propadajo in grad s počasnimi koraki izginja. Za utrujene obiskovalce učne
poti je na prostoru pod ruševinami urejen prostor za
piknik z razgledno točko. Z razgledišča se lahko nau-

uničila.

Slika l : Omačitev

stojišča

na gozdni poti

Na tabli ci je podana vsebina stojišča, dodan je simbol poti in puščica, ki usmerja obiskovalčev korak.
Začetne točke uvedejo popotnika v razmišljanje o vrednotah gozda. Gozdni bonton opoza1ja na pravila obnašanja v gozdnem okolju. V preteklost se najprej ozrem o
na točki, ki prikazuje nekdanjo "olcarsko bajto". Prikazano zasilno bivališče gozdnih delavcev je pokrito
s smrekovo skorjo in opremljeno s kuriščem in z zasilnim težiščem. Mimo točk, ki pohodnika seznanjajo
z drevesnimi vrstami, gozdnimi tlemi in lesom, dospemo do pobočja pod ostanki Starega gradu. Sredi sestaja,
ki ima varovalni značaj, kraljuje mogočna bukev, zraščena iz dveh debeL. Dimenzije mogočnega drevesa so:
višina 37m, obseg debel v prsni višini 4,3 min 1,79 m,
bmto telesnina obeh bukev po meritvah v letu 1997 31 ,9
m3. Pot nas vodi dalje neposredno pod grajske ruševine.
Pogled lahko usmerimo po Dravski dolini in na kom-
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Slika 3: V pobočju varovalnega gozda je poskrbljeno za varen korak
(Vse foto: Matej Modic)
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žijemo pogleda na mesto Radlje ob Dravi s ptičje perspektive. Zanimiv pa je tudi razgled po Pohorju in
Kozjaku.
Ko obiskovalec prispe do Starega gradu, osvoji najvišjo točko učne poti. Steza se od tu postopoma spušča.
Po drugi strani hriba dospemo do vhoda v Hudo luknjo.
Obda nas značilen hlad, vhod pa temačno in skrivnostno vabi pogumne pohodnike, ki morajo biti opremljeni
vsaj s svetilko, daj im Huda luknja lahko razkrije svojo
lepoto.
Po pobočju se mimo bogatega sloja grmovnic spustimo do struge Suhega potoka, ki ima hudoumiški
značaj. Tablice nas do povratka na začetno točko opozarjajo še na zanimive drevesne in grmovne vrste in
na značilen gozdni rob.
S prihodom na začetno točko pot ni popolnoma
zaključena. Nudi še ogled Kalvarije, parka in grajske

domače

pristave. Kalvarija je sestavljena iz več hribčkov, na
katerih je s kipi ponaz01jen križev pot. Skulpture v
naravni velikosti so delo baročnega kiparja Janeza
Jakoba Schoya iz leta 1724. Kalvarija je nekdaj sodila
v sklop radeljskega samostana. Radeljski park ob grajski p1istavi je primer angleškega parka. Z vključitvijo
v učno pot smo drevesne in grmovne vrste v parku tudi
označili. Grajska pristava je zgradba, katere vhod krasi
samostanski portal iz leta 1666.
Učna pot Stari grad Radlje nudi veliko infom1acij.
Pohod traja 2-3 ure. Za pot, kije rezultat skupnega dela
radeljskih gozdatjev smo izdali tudi vodnik. Naša pot
vabi tako gozda1je kot ostale obiskovalce, da se seznanijo z gozdovi nad Radljami in okusijo kanček radeljske zgodovine.
Jerneja Čoderl, dipl. inž. gozd.
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tako enostavno, kot je bilo

Konfe ·enca o upra lj anju gozdov'' zavarovanih in rekreacij kih

območjih (Flwest matWKement

ifl De. ig-

IHfled Cm"·e/wttitm wu/ Rec:reation Areas) Firence, 7.- ll . oktober 1998

Naslovna misel je bila eden od zaključkov mednarodne konference o gozdarstvu v zavarovanih in rekreacijskih območjih, ki sta jo v začetku oktobra Jani
organizirala Evropski inštitut za gozdove (European
Forest institute) in Italijanska akademija gozdarskih
znanosti . Udeleženci so prišli iz dvajsetih, večinoma
evropskih držav. Iz Slovenije sva se konference udeležila
mag. Robert Robek z Gozdarskega inštituta Slovenije in
Robert Hostnik z Zavoda za gozdove Slovenije.
Splošen vtis s konference je, da se z evropskim
gozdarstvom marsikaj dogaja. Medtem ko je slovensko
gozdarstvo v krizi, drugje na veliko raziskujejo in razmišljajo o novih, sonaravnejših načinih gospodarjenja
z gozdovi. Javno mnenje je (tudi za gozdatje) vedno
pomembnejše, saj se pred upravljalce gozdov postavljajo nove zahteve, ki poudarjajo ekološki (predvsem
z vidika ohranjanja pestrosti) in socialni pomen (gozd
kot prostor za oddih) gozdov. Neproizvodne funkcUe
gozda. mešanica gozdnih proizvodov, ohranjanje biotske pestrosti, projektno upravljanje. participativna
načttovanje, autopoetično gozdarstvo ... so le nekateri
od pogosteje uporabljanih in poudarjan.ih izrazov.
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Skupno je bilo predstavljenih 50 prispevkov. V nadaljevanju bom kratko povzel nekaj najzanimivejših
prispevkov.

Mreža evropskih gozdnih rezervatov
Za ohranjanje in vzdrževanje biotske pestrosti so
bistvenega pomena pragozdovi in gozdni rezervati. V
Evropi naj bi bilo še vedno okoli 3 milijone hektarov
naravnih gozdov ( 1, 7 %skupne gozdne površine), največ na Finskem in Švedskem ter v goratih predelih
srednje in vzhodne Evrope. Predstavljen je bil mednarodni projekt povezovanja evropskih gozdnih rezervatov v mrežo (COST Action E4 1 Forest Reserves
Research Network). Cilji projekta, ki poteka od leta
1995, so: primerjava raziskav, poenote1~e in standardiziranje raziskovalnih metodologij ter omogočanje
splošnega dostopa do centralne baze podatkov o gozdnih rezervatih. Le ta je dostopna preko medmrežja, in
sicer na naslovu: http://wwlv. efi.fi/Database_Gateway/
FRRNJ. Za Slovenijo so navedeni osnovni podatki za
24 gozdnih rezervatov.
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Sonaravno gojenje gozdov je nujno za ohranjanje biodiverzitete
Sonaravno gojenje gozdov (close-to~nature silvicu!N
ture), kije v Evropi menda že trend, je poleg varovanja

gozdnih rezervatov drug zelo pomemben način ohranjanja biotske pestrosti. Naravne procese naj se upošteva, dokler je to racionalno. Sonaravno gojenje naj bi
služilo tako velikopovršinskemu ohranjanju biotske
raznolikosti kot tudi komercialni proizvodnji lesa. Tra}
nostno upravljanje z gozdovi je uspešno le takrat, ko
je tudi gozdarstvo ekonomsko profitabilno. Naj nam
bo ta teza v razmislek!
Vpliv javnosti raste

Veliko referatov na konferenci je obravnavalo raziskave javnega mnenja o odnosu ljudi do gozdov in
varstva narave. Za te raziskave nekatere zahodne države namenjajo velika finančna sredstva. Ponavadi jih
spodbujajo gozda1ji, politiki pa so zanje presenetljivo
pripravljeni zagotoviti sredstva. Finski gozdarski inštitut na primer izvaja obsežno dvoletno raziskavo javnega mnenja o potrebah in možnostih za rekreacijo na
prostem, ki bo zajela 12.000 ljudi. Enkrat na dva meseca opravijo 800 do 1.000 telefonskih klicev.
Gozdovi postajajo vse pomembnejši tudi za politike.
Očitno začenjajo spoznavati, da se javnost vedno bolj
zaveda pomena gozdov kot dela bivalnega okolja in da
jim pravilne odločitve, povezane s prihodnos~o gozdov
ln gozdarStva, lahko p1inesejo dobre točke pri volilni bazi.
Danci imajo v gozdu najraje tišino

Danska raziskava javnega mnenja o odnosu do gozdov je temeljila na metodi besednih vzpodbud. Anketiranci so morali rang ira ti sedem besed glede na to) kaj
bi v gozdu najraje videli oz. doživeli. Za vsakega anketiranca so naključno izbrali sedem besed izmed skupno
sto posameznih besed ali besednih zvez. Najvišje se
je uvrstila beseda "tišina". Zanimiva je tudi ugotovitev,
da imajo obiskovalci gozda veliko raje infonnacije na
kaži potih in tablah, kot pa da jih po gozdu vodi strokovnjak. Poleg tega ugotavljajo, da so na informacijskih tablah učinkovitejša "dovoljenja", kaj se v gozdu sme delati, kot pa •'prepovedi", česa se v gozdu ne
sme.
Švedi nabirajo manj borovnic

S primerjavo anket iz leta 1977 in 1997 so Švedi
ugotavljali spremembe nagnjenj in rekreacijskih navad
pri obiskovalcih gozdov. V zadnjih dvajsetih letih se
je obisk gozdov povečal, še posebno pri starejših ljudeh
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in v zimskem času. Veliko število starejših ljudi gozd
obiskuje dnevno. Zanimivo je, da je bistveno upadlo
število nabiralcev borovnic in brusnic.
Italijani se največ rekrcirajo v zavarovanih gozdovih

Obsežno raziskavo o potrebi po rekreaciji v gozdu
so izvedli tudi v Italiji. Izračunali so, da znaša letni
rekreacijski "pritisk" 19,4 obiskov na hektar. Obisk je
bistveno večji v gozdovih, ki so zavarovani kot naravni
parki ali rezervati (68 obiskov/leto/hektar). 40% vseh
obiskov gozdov je v gozdovih v zavarovanih območjih,
ki obsegajo 7 %površine države. Za transport do gozda,
ki ga obiščejo z namenom rekreacije, porabijo Italijani
letno 2.350 bilijonov lir, kar znaša tri in pol krat več
kot letni prihodek od posekanega lesa.
Sistemično

gojenje in

autopoetično

gozdarstvo

Vsebinsko je izstopal prispevek, ki sta ga pripravila
raziskovalca z gozdarske akademije v Firencah, menda
edine gozdarske akademije v Evropi. Teoretična razprava
je obravnavala gozdarstvo v luči prehoda od stare, kartezijanske znanstvene paradigme k novi holistični ali
sistemi čni. Trajnost donosov in večnamensko rabo naj bi
v zavarovanih območjih zamenjali novi koncepti, kot so
gospodatjenje na osnovi naravnih danosti ter ekosistemsko
gospoda ljenje. Nekatera od osnovnih izhodišč in načel so:
nedefinirana struktura gozda v času in prostoru, spontana
mešanost, nedefinirana proizvodna doba, samoorganizacija gozda, nelinearnost, neunifonniranost in nehomogenost sistema gospodarjenja. Gozd je stabilen, trajnosten
in avtonomen obnovljiv vir, osnovni cilj gospodaljenja pa
je povečevanje kompleksnosti in varovanje raznolikosti.
Nov način gojenja gozdov naj bi se imenoval sistem ično
gojenje gozdov, način gospodarjenja pa autopoetično gozdarstvo. Razen zvenečih poimenovanj ni na zahodu nič
novega. Težava se seveda pojavi pri udejanjanju v praksi.
Finci in Natura 2000
Zanimive in poučne izkušnje so predstavili finski gozdarski raziskovalci z raziskavo javnega mnenja o naravovarstvenem programu Natura 2000. Gre za program varovanja ogroženih rastlinskih in živalskih habitatov, ki od
leta 1992 poteka v okviru EU. Finski predlog za Naturo
2000 je bil poleg 95 % že zavarovanih območij še 5 % ali
114.000 ha novih zavarovanih površin, ki pa so bile večinoma v zasebni lasti. Interesne skupine, kot so npr.
kmetijski pridelovalci ali gozdarska industrija, so bile
zaradi strahu pred zmanjšanjem dobičkov in omejevanjem
lastninskih pravic temu predlogu izrazito nenaklonjene.
Zato so med prebivalci izvedli raziskavo, s katero so
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ugotavljali mnenje jaV110sti ter ocenjevali stroške in kmisti
zavarovanih območij. Vzorec je zajemal 2.400 ljudi v
starosti od 18 do 70 let. Večina anketirancev je bila naklonjena povečanju zavarovanih območu za 3% (možnost
izbire je bi la, ali ohrarutev obstoječega stanja ali poveča1~e
zavarovanih površin za 3 do 9 %). Raziskava ter primerjava stroškov in kmisti za nova zavarovana območja je
pokazala, da bi koristi presegle stroške, in to mdi v p1imem
uporabe najbolj konzervativne metode vrednotenja. Rezultati raziskave so se tako razlikovali od mnenja interesnih skupin, lU so dominirale v medijslUb diskusijah.
Hkrati je raziskava omogočila širšo perspektivo politikom
pri oblikovanju nacionalne naravovarstvene politike. Podobne dileme so pri nas že prisotne, v prihodnosti pa jih
bo veljetno še več.

Za konec
Konferenca je še enkrat potrdila, da postajata ekološki in socialni pomen gozdov vse pomembnejša. Njuno denarno ovrednotenje bo eno od ključnih področij
raziskav v prihodnosti. Pri načrtovanju in upravtjanju
so vedno pomembnejša mnenja javnosti, ki jih je po-

častt

in p -ostoru

trebno upoštevati že v postopku izdelave ureditvenih
(t. i. participativno načrtovanje).
Vedno bolj se poudarja sonaravnost pri gospodarjenju z gozdovi, ki mora biti seveda ekonomsko sprejemljivo. Zanimivo je, da so o tem veliko govorili predstavniki držav, za katere je sonaravnost v gozdarstvu
precej nova stvar, na primer Skandinavci ali Italjani,
manj pa tradicionalisti s tega področja, na primer Švicarji, Nemci ali Francozi. Predstavnikov slednjih dveh
na konferenci sploh ni bilo.
Kljub vsemu pa ne morem skriti rahlega razočaranja
nad konferenco. Veliko referatov je bilo omejeno zgolj
na teoretično raziskovanje. Tega ob upoštevanju naslova konference in najav nisem pričakoval. Vsekakor
sem pogrešal več prispevkov z izkušnjami iz praktičnega upravljanja z gozdovi v zavarovanih območjih
ali pa rezultatov v praksi uporabljenih raziskovalnih
izsledkov. Dodatne informacije o konferenci so na voljo
na medmrežju (http :1/www. efi.fi/eventsl1998({orest_
management.html/).
nač1tov

Robert Hostnik, dipl. inž. gozd.

Strokovna ekskurzija v Narodni park Stilfser Joch (Parco nazionale dello
Stelvio) na Južnem Tirolskem
1 !NOD
Narodni park Stilfser loch je z zavarovano površino
okrog 135.000 ha eno največjih zavarovanih območij
alpskega sveta. Ustanovljen je bil že leta 1935, ustanovitev centralnega upravnega odbora in treh regijskih
vodstev v avtonomnih provincah Bazen, Trentino in v
deželi Lombardiji v letu 1995 pa je omogočila uspešnejše reševanje mnogih težav, ki jih krajevnemu prebivalstvu predstavljajo omejitve znotraj meja narodnega parka.
Udeležencem ekskW'Zije bodo pridobljena spoznanja koristila pri oblikovanju parka na alpskem robu,
Krajinskega parka Poho1je.
2 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI V NARODNEM
PARKU

Znotraj narodnega parka živi in dela 15 .-18.000
ljudi. 80 % parkovne površine je nad 1.000 m, kar 40 %
GozdV 57 (1999) 1

pa celo nad 2.000 m nadmorske višine. V severnem,
avstrijskem delu parka se prebivalstvo preživija s kmetijsko dejavnostjo, kijo subvencionira avtonomna provinca. V zadnjih desettetjih so na avstrijskem Tirolskem izgubili okrog 25% kmetij, na južnem Tirolskem,
kjer jih druži deželna pripadnost in nemški jezik, pa
samo 1 %. Severni del parka v dolini reke Etsch (reka
Adiža) zavzemajo jntenzivni sadovnjaki in jablanovi
nasadi na višini 650-900 m. Ker je letna količina padavin samo okrog 450 mm, se sadovnjaki intenzivno
namakajo, kar služi tudi za preprečevanje pozebe v
času cvetenja. Ob ustanovitvi narodnega parka so bila
tod še žitna polja, saj je bil Vi.nschgau, najzahodnejši
del Južne Tirolske, nekoč žitnica cele Tirolske. Danes
so jablanovi nasadi obdani z ograjami proti divjadi, ki
je s tem odrezana od severne doline Adiže. Kmetije
imajo J5-20 glav goveje živine, kije poleti na planinski
paši. V italijansko govorečem delu narodnega parka
živi prebivalstvo v glavnem od turizma, kmetijs.tvo,
39
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živinoreja pa je dodatna dejavnost Nacionalni park v
Evropi po besedah direktorja dr. Aloisa Karnetja ni
neokrnjena narava, kot je to npr. v Severni Ameriki
ali Afriki, ampak je kultivirana dežela, tu še posebej
zaradi izjemno močno izkoriščenega vodnega potenciala za potrebe industrializirane Padske nižine. Kraj
Su/den v tirolskem delu prednjači s 500.000 nočitvami
letno, kar je zavidljivo število razvitosti turistične industrije. Obrt je razvita za lokalne potrebe, industrijo,
ki smo sij o ogledClli pa predstavlja obdelava okrasnega
kamna, izvrstnega marmorja y kraju Laas, ki ga pridobivajo v območju narodnega parka.
Gozdovi so zasebni in skupnostni ter obsegajo okrog
27.000 ha, kar je 20% parkovne površine. So predvsem
iglasti, tipa Piceetwn monta111111l, kjer je smreki priM
mešan macesen na bivših pašniških površinah v obsegu
do 50 %. Bukve tam ne poznajo, pač pa se pojavlja
šele 50 km niže pri kraju Meran. Na 1.500 m je padavin
samo okrog 800 mm, najvišja snežna odeja znaša 50
cm in tudi tu namakajo travnike. Povprečna lesna zaloga gospodarsk-ih gozdov na Južnem Tirolskem znaša
okrog 200 m3 na ha, letna sečnja pa okrog 1,5 m3 na
ha. Na gozdni meji okrog 2.300 m visoko še uspeva
varovalni gozd tipa Larici-Cembretum subalpinum,
posamično cemprinovo drevje pa smo videli tudi nižje,
1.900 m visoko.

Sam narodni park ima 11 Ozaposlenih, od tega 60 v
lombardijskem, 35 v tirolskem in 15 v trentinskem
delu. Direktor je dejansko koordinator narodnega parka, saj je uslužbenec avtonomne province Bozen. Največ zaposlenih je aktivnih pri vzdrževanju pešpoti, ki
jih je v parku preko 1.000 km, oskrbovanju in čiščenju

kurišč, postavitvi kažipotov in počiva tnih klopi na razglednih točkah. V Lombardiji imajo za te potrebe miN
zarsko delavnico, kjer je zaposlenih 5 mizarjev. Regijski uradi prejmejo letno skupaj okrog 800 prošenj
za posege v prostor, ki jih morajo uslužbenci obravnavati in nanje odgovoriti v 60 dneh. Obseg in vrsta
rabe lesne mase je usklajena s težnjami prebivalcev
narodnega parka in uslužbencev gozdne uprave. Hudourničarsko dejavnost načrtujejo za eno leto naprej.
V narodnem parku lov ni dovoljen, kar jim povzroča
precejšnjo časovno in denarno obremenitev, saj so v
letu 1997 obravnavali 451 odškodninskih zahtevkov
in zanje plačali okrog 250.000 DEM nadomestila. 85%
odškodnin je za škode na zelenih površinah, saj te niso
ograjene, kmetije s poljedelsko dejavnostjo pa segajo
do 1.900 m visoko. Preštevanje jelenjadi je dalo 2.800
kosov na 27.000 ha gozdov, vendar cenijo številčnost
populacije na 4.000, kar znese 15 kosov na l OO ha
gozda. Tudi mi smo brez truda kar iz avtomobila okrog
1.600 m visoko dvakrat videli po tri kose jelenjadi.
Zaradi svoje množičnosti je jelenjad izr in ila smjad, ki
je praktično ni, z obžiranjem brusnic pa vpliva tudi na
zmanjševanje številčnosti divjega petelina. Glavna
hrana jelenjadi je smreka (poleg macesna), s čimer moti
naravno pomlajevanje gorskega gozda. Dodatna nevšečnost je še paša živine, ki izhaja iz časov pašnega
gozda in ki jo kmetic lahko pripišejo sami sebi, škode
zaradi jelenjadi pa zvračajo na upravo narodnega parka,
ker ta ne poskrbi za zmanjšanje škode. Ogledali smo
si lovno ogrado za jelenjad, kjer bodo spremljali zdl·avstveno stanje jelenjadi in jo tudi prese ljevali v druga
področja. V letu 1997 so lovsko usposobljeni krajani
na območju narodnega parka dobili dovoljenje za izredni odstrel 120 kosov jelenjadi, za uskladitev številč
nosti jelenjadi z rastlinsko ponudbo hrane v gozdnih
ekosistemih pa bi po oceni osebja narodnega parka

Slika 1: Nenormalna poškodovanost zaradi neuravnoteženega
gospodarjenja s prostorom in rastlinojedo divjadjo

Slika 2: Udeleženci pri pomen ku s tirolskimi gozdarji (Vse foto:
Jožef Mrakič)

3 DEJAVNOST ZAPOSLENIH PRI NARODNEM
PARKU
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morali odstreliti okrog 1.000 kosov. Sklepna ugotovitev
je bila ta, da je potrebno živalsko komponento gozda
ravno tako izkoriščati, saj je v nasprotnem primeru
porušeno ravnotežje med rastlinstvom in živalstvom
gozdnega ekosistema.
4 AKTIVNOSTI NARODNEGA PARKA V RAZVOJNEM PROJEKTU LEADER II

V kraju Trafoi bo v "hiši narave" predstavljeno življenje ob meji, poleg tega pa bo hiša služila kot raziskovalni in izobraževalni center. Občina MarteL/ načr
tuje postavitev razstavne hiše, kjer bo predstavljeno
kmečko življenje v kultumo-naravni krajini. Težišče
razstave bo sinteza vseh dejavnosti znotraj narodnega
parka: kmetijstva, tmizma, naravovarstva. Del sprehajalnih poti bodo usposobili za učne poti, s čemer bo

času

m prostoru

ustreženo zahtevnejšim ljubiteljem narave. Z optimalno
pešpotno mrežo v izbranih delih narodnega parka se
bodo posredno izognili hoji po brezpotju in omogočili
pokllcno vodenje obiskovalcev v narodnem parku.
Osrednjega pomena j~ izgradnja obiskovalnega središča narodnega parka· v kraju Prad, kjer bo na temo
"voda v Alpah" predstavljen vsestranski pomen vode
kot osnove za življenje in življenjskega prostora raznolike alpske faune in .flore. Na hudourniškem vršaju
Prader Sand bodo v zavarovanem območju postavili
stolp za opazovanje vodnih ptic in uredili habitat za
vidre in druge kune. Skozenj bo speljana 3 km dolga
''pot doživetja narave'·' z 12-1 5 stoj išči na različnih
biotopih, kjer bodo obiskovalci lahko občudovali pestrost rastlinskega in živalskega sveta.
Mag. Zoran Belec

Stališča

in odmevi

Slovenske predstavitve resolucije EU o Evropski gozdarski strategiji
Članstvo v Evropski uniji je trenutno eden izmed
najpomembnejših zunanje in notranjepolitičnih ciljev
Slovenije. Procesi približevanja EU bodo vplivali tudi
na slovensko gozdarstvo. Prvi znak, da se nekaj dogaja,
je spontano pojavljanje infonnacij o gozdarstvu v EU.
Med njimi je posebna pozomostupravičeno namenjena
resoluciji Evropskega parlamenta s p1iporočili Evropski komisiji pri pripravi gozdarske strategije EU. Resolucija je bila doslej predstavljena v Gozdarskem
vestniku (Pogačnik. N., Evropska unija išče skupno
gozdarsko strategijo, GozdV, 1, 1998, str. 51-53) in
objavljena v slovenskem prevodu v publikaciji Dokumenti vseevropskega procesa o varovanju gozdov v
Evropi (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1998, str. 63). Analiza obeh predstavitev resolucije pokaže nekaj zanimivosti, ki so pomembne za
morebitne uporabnike. Trditev bom ponazoril s predstavitvijo prve točke resolucije v angleškem jeziku in
iz obeh ptispevkov v slovenščini.
"1. Forests are one of the most important re-

newable resources that Europe bas. With their
responsible management and care it is possible to
produce goods and services indefinitely, based on a
market-oriented approach.
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In view of the importance of the forestry sector as a source of employment and wealth in the
EU, the commercia-l utilization of forests should
be a priorit-y of EU forestry strategy, which should
be integrated with the use of forests for other purposes. Forest strategy should be based on the recognition of the diversity of European forests, their
multi-functional nature and the need for ecological, economic and social sustainability."
Pogačnikova je pripravila vsebinski povzetek:
" l. V Evropi spadajo gozdovi med pomembne obnovljive naravne vire.. Z odgovornim gospodatjenjem
in nego lahko ohranimo vse funkcije gozda tudi za
naslednje generacije.
Glede na pomen,:ki ga ima gozdarstvo v celotnem
gospodarstvu EU, bo lesnoproizvodna funkcija ostala
najpomembnejša. Vendar pa jo je treba uskladiti še z
vsemi drugimi funkcijami gozda. Gozdarska strategija
mora temeljiti na priznavanju raznolikosti gozdov v
Evropi."

Prevod MKGP:
"l. Gozdovi so eni najpomembnejših obnovljivih
virov, ki jih ima Evropa. Z njihovim odgovomim go41

oclr11evi
spodarjenjem in nego je mogoče s tržno naravnanim
pristopom proizvajati dobrine in storitve v nedoločlji
vem obsegu.
Upoštevajoč pomen gozdarskega sektorja kot vira
zaposlovanja in bogastva v EU bi morala biti uporaba
gozdov za komercialne namene prioriteta gozdarske
strategije EU in biti skladna z rabo gozdov za druge
namene. Gozdarska strategija bi morala temeljiti na
pripoznavanju pestrosti evropskih gozdov, njihove več
funkcijske narave in potrebe po ekološki in socialni
trajnosti."
Za Slovenijo, ki šele uvaja trg tudi v gozdarstvu, je
gotovo pomemben poudarek, ki ga daje EU tržnemu
pristopu v gozdarstvu, in to ne zgolj trgovini z gozdnimi
lesnimi sortimenti, pač pa tudi ostalim storitvam gozda,
ali po naše splošnokoristnim vlogam, kot je videti v
angleški verziji resolucije. V predstavitvi Pogačnikove
je izrecno določilo o tržnem pristopu izpuščeno. V
slovenskem prev.odu MKGP je tržni pristop omenjen,
vendar naj bi omogočal proizvajati dobrine in storitve
v nedoločljivem obsegu. Vsebina te opredelitve tržnega
pristopa je nenavadna. Razlog za nesporazum je gotovo
izraz 'indefinitely', ki je tudi v angleškem besedilu
neposrečen nadomestek za besedo 'sustainable' (trajen). Vsebinsko se drugi stavek prve točke glasi: 'Z
odgovornim gospoda1jenjem in skrbjo za gozdove je
mogoča trajna proizvodnja dobrin in storitev, ki temelji
na tržnem pristopu'.
V obeh prispevkih je omenjena 'nega' (v izvirni ku
angleško 'care'), kijo je mogoče razumeti tudi kot nego
gozdov. Menim, da je ustreznejši prevod 'skrb'. V
slovenski gozdarski terminologiji je namreč pojem
nega v tesni povezavi z gojenjem gozdov in do nesporazuma je samo korak. V nadaljevanju resolucije ni
mogoče najti potrditve, da se lahko angleški 'care'
kakorkoli nanaša na dejavnosti, povezane z gojenjem
gozdov.
Komercialna raba gozdov je v resoluciji omenjena
kot prednost gozdarske strategije, kar Pogačnikova
predstavi kratko kot lesnoproizvodno funkcijo gozdov,
kar je vsebinsko preozko. Trgu in komercializaciji
gozdov je v resoluciji namenjeno veliko pozornosti.
Prevod MKGP drugega odstavka prve točke je popol"nejši, vendar sta izraženi samo potrebi po ekološki in
socialni trajnosti, izpuščena pa potreba po ekonomski
trajnosti. Gospodarski pomen gozdov bo rudi v prihod-

nje ostal najpomembnejša os gozdarstva EU, zato je
izpustitev zahteve po ekonomski trajnosti hud spodrsljaj.
Prevodu MKGP lahko večkrat očitamo nedosledna
uporabo velelnikov in pogojnikov, ki imajo pri oblikovanju politike zelo pomemben vpliv. V prevodu prvega odstavka druge točke lahko na primer preberemo:
'Usklajevanje nacionalnih politik bi moralo (podčrtal
M. Š.) temeljiti na spoštovanju načela subsidiarnosti.'
V angleškem izvirniku pa je navedeno: 'The cgordination of national policies must be based on respect
for the principle of subsidiarity.' Razlika med 'must'
in 'bi moralo' je tako pomembna (tudi za Slovence),
da bi imel vsak, ki bi v EU želel načelo subsidiamosti
opredeliti v pogojniku, resne politične posledice. Države, ki so se zadnje priključile EU in prispevajo velik
delež k celotni površini gozdov v EU (Švedska, Finska,
Avstrija), imajo veliko zadržkov za sprejem skupne
gozdarske politike. Pristale so zgolj na ohlapnejšo
skupno gozdarsko strategijo, ki jim ne omejuje samostojnosti pri gospodarjenju z gozdovi.
Veliko podobnih spodrsljaj ev je tudi v nadaljevanju
obeh prispevkov. Vsem, ki bodo potrebovali resolucijo
pri svojem delu, svetujem obisk na http://wwwdb.
europm'i.eu.intldg7/calendrierldata/pv_adopt/en/text/
970130EN.htm, kjer najdejo angleško verzijo, ki sem
jo uporabil.
Zelo cenim prizadevanja MKGP in avtoijev, da dogajanja v EU predstavijo slovenski javnosti, ne morem pa
spregledati napak, ki pomembno vplivajo na vsebinsko
razumevanje prihodnjega razvoja gozdarstva v EU in
morda rudi v Sloveniji. Zaradi poklicne usmeijenosti sem
seveda nekoliko pozomejši na vse, kar se tiče ekonomike.
Ob pregledu omenjenih prevodov je tako nastal vtis, da
se prav ekonomski vidiki zlahka spregledajo. Bilo bi zelo
koristno, da bi v Sloveniji pri sistematičnem prevajanju (posredovanju) tovrstnih dokumentov sodelovali strokovnjaki s posameznih ožjih področij (gozdarskih, pravnih ipd.), ustrezno usposobljeni prevajalci in slavisti. Izognili bi se nepolrebnim zapletom, ki
so posledica ali nenatančnih interpretacij ali do besednega
prevajanja.
In še vprašanje pripravljalcem prevoda dokumentov
vseevropskega procesa O varovanju gozdov v Evropi.
Kaj se je zgodilo z nekaterimi helsinškimi resolucijami,
ki v predstavitvi niso omenjene niti z besedo. Z resolucijo H3, na primer? ·
Mag. Milan Šinko
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in odmevi

Erozija verodostojnosti - strokovne kritike?
Pod naslovom "Erozija verodostojnosti" v ntbriki
in odmevi Gozdarskega vestnika (GozdV 1O,
1998) mag. Milan Šinko, tako ·kot pravi sam, z vidika
''verodostojnosti" analizira stališča treh avtorjev, pravzaprav replik na njegova stališča, ki so bile objavljene
v preteklih številkah Gozdarskega vestnika. V središču
te njegove "analize'' se tako znajdem tudi sam. Mag.
Šinko v mojem primem izhaja iz podmene, da je v
predhodnem prispevku "utemeljil vrsto metodoloških
pomanjkljivosti in napačno rabo pojmov" (GozdV 3,
1998) v mojem članku "Uspešnost novega sistema
sonaravnega gospoda1jenja z gozdovi v Sloven..iji"
(GozdV 2, 1998). Pri tem mojega odgovora (GozdV
4, l998), ki je njegovo podmeno ovrgel, sploh ne upošteva. Naj zato omenim le, da danes vse tovrstne presoje "uspešnosti gospodaljenja" (strokovno-znanstvene
ali strokovno-politične) temeljijo na t. i. kriterijih in
indikatorjih . ln tako sem tudi sam uporabil takšno
metodologijo za oceno uspešnosti, in sicer na podlagi
osebnih izkušenj in sodelovanja pri oblikovanju vseevropskih kriterijev in indikatorjev trajnostnega gospodaljenja z gozdovi. preden smo le-te sploh uspeli izoblikovati v Sloveniji. Uporabil sem šest glavnih kriterijev (stanje gozdov, gospodarjenje, odziv lastnikov
gozdov, uresničevanje programa razvoja gozdov, delovanje javne gozdarske službe in uresničevanje zakonskih določil), od katerih je vsak opredeljen z večjim
številom (kvantitativnih oziroma deskriptivnih) indikatorjev. Pri tem sem uporabil na nacionalni ravni
razpoložljive indikatorje oziroma podatke in informacije (z zanesljivostjo in verodostojnostjo, ki je značilna za ro raven in razmere pri nas) in jih nikakor
n..isem "subjektivno izbiral". Glede mojega razumevanja "kakovosti'' kot možnega potencialnega kazalnika,
ki naj bi mag. Šinku dalo povod za oceno o "napačni
rabi pojmov", pa Je še to, daje (nasprotno kot razlaga
on) "kakovost" na okvirni (nacionalni) ravni lahko kar
Stališča

neposredni (deskriptivni) indikator uspešnosti gospodarjenja (podobno kot npr. intenzivnost, učinkovitost,
donosnost), na podrobnejši pa seveda ne. Pono\mo pa
naj poudarim, da objektivne ocene kakovosti gospodarjenja z gozdovi (vsaj v nekaj stopnjah), ki bi izhajala
iz dejanskega stanja (npr. po oddelkih oz. odsekih,
revirjih ali GGE) v nacionalnem me1ilu še nimamo.
Ali gre za kriterij ali indikator, torej zavisi tudi od ravni,
za katero se oprav tjajo tovrstne presoje. Sicer pa danes
že obstaja bogata literatura o oblikovanju "bioloških''
kriterijev in indikatmjev, v teku pa so tako nekateri
mednarodni kakor tudi domači projekti na tem področju.

Subjektivna analiza moje "raziskovalne verodostojnosti", ki si jo posredno dovoli mag. Šinko, temelji
na popolnoma napačni oceni "mojega razwnevanja
raziskcNalnega dela", k.i si jo je izoblikoval na podlagi
napačnega razumevanja mojih stališč "o rabi vzročno
posledičnih zvez v povezavi s kriteriji znanstvene analiti ke na ekološkem področju" . Moje stališče, ki je bilo
tudi objavljeno v odgovom (Gozd V 4, 1998) na njegovo
repliko, je namreč bilo le, da je uporaba nekaterih
vzročno-posledičnih zvez oziroma kazalnikov na biološkem področju, kjer imamo vedno opravka s posrednimi kazalniki pojavov, res lahko problematična,
zato smo jih pri si ljeni premišljeno uporabljati, namesto
da bi takšne kazalnike zavrgli oziroma jih postavili oa
"indeks" vprašljivih vzročno~posledičnih zvez. Menil
sem torej, da takšnih zvez oziroma kazalnikov zaradi
morebitnih (pre)togih kriterijev znanstvene analitike
(ki naj bi tudi na "biološkem" področju zahtevali absolutne vzročno-posledične korelacije) ne bi smeli prezreti, predvsem pa, da bi jih morali premišljeno upo~
rahljati v okviru in ne namesto uveljavljenih metod
znanstvene analitike.
Mag. Franc Ferlin

Popravek
V prispevku Zgradba bukovega gozda ob gozdni meji na Snežniku, avtorjev N. Pogačnik in M. Prosena,
objavljenem v Gozd V 56 (1998) 1O, se besedilo v prvem odstavku poglavja 3.2 na strani 44 7 pravilno glasi:
"Vrh Snežnika pokriva čvrsti šaš (Carexfirma) z različnimi vrstami sviščev, planjke in ostalega gorskega cvetja."
Na napako nas je prijazno opozoril prof. dr. Tone Wraber, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.
Uredništvo
GozdV 57 (1999) 1
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Predstavljajo se
LIGNATEC - CHROMCOl\1 stroji za pripravo lesnih sekancev
Podjetje CHROMCOM d.o.o., ki posluje v sklopu
skupine HELIOS (Helios je tudi večinski lastnik
Chromcoma), je oktobra lanskega leta pričelo s proizvodnjo strojev za pripravo lesnih sekancev. Stroje so
razvili v sodelovanju z nemškim partnerjem, ki bo v
bodoče tudi največji kupec teh strojev. Stroji so zasnovani tako, da zadovoljujejo vse najnovejše zahteve, ki
jih deklarirajo in ponujajo najbolj znani svetovni proizvajalci. Proizvajamo štiri tipe strojev, ki se med seboj
ločijo glede na maksimalno debelina (premer) debla,
ki ga lahko predelajo v sekance, glede na način pogona
in glede na način transpmta na delovni prostor.
Modeli z oznako Il Olahko predelajo les do premera
li Omm, modeli z oznako 190 pa les do premera 190 mnt
Glede na pogon obstajata dva tipa. Model z oznako M
ima lasten pogon (diesel motor moči 16 kW /21 KS
oziroma 35 kW /47KS), modelu z oznako Z pa posredno
zagotavlja pogon kardanska gred na gospodarskem
vozilu (traktor, Unimoag, itd.) . Glede na način transporta na delovno mesto se stroji razlikujejo v tem, da
sta tipa M Il O in M 190 na prikolici in ju lahko s pomočjo vlečne kljuke na gospodarskem ali osebnem
vozilu dostavimo, kamor želimo, medtem ko se tipa Z Il O
in Z 190 nitočkovno pritrdi ta na gospodarsko vozilo.
Poleg tehničnih karakteristik, ki so razvidne iz preglednice, stroje odlikujejo še naslednje lastnosti:
- največja hitrost vrtenja kol uta z dvema nožema 1.000
obr/min,
- protišumna zaščita,
- hidravlični pogon vlečnih valjev,
- elektronsko naravnanje pogona vlečnih valjev,
TEHNIČNE KARAKTERlSTIKE

Velikost Ujaka (širina x višina) (mm)
Maksimalni premer debla (mm)
Maksimalna odprtina (mm)
Širina vlečnega valja (mm)
Zunanje mere stroja A x B (mm)
Višina stroja z izmeralnikom (mm)
Dolžina s prepognjenim lijakom (mm)
Višina stroja brez izmetalnika (mm)
Pogon vlečnih valjev
Elektron. regulac. pogona
Masa stroja (kg)

vlečnih

Kot vrtenja celega stroja
Moč motorja (kW/KS)
Pogonsko gorivo
Akumulatorska baterija (V1Ah)
Cestna signalizacija
44

valjev

- varnostni mehanizem za takojšqji izklop vlečnih valjev,
- nastavitev velikosti sekancev od 0,4 do 2 cm,
- izmetalnik, vrtljiv okoli vertikalne osi za 360°,
- pregibni lijak, kar zmanjša vehkost stroja v času
transporta oziroma skladiščenja.
Stroje z lastnim poganom, ki so vgrajeni na prikolico, pa odlikujejo še sledeče lastnosti:
- enostaven transport na delovno površino,
- električni zagon motorja s ključem,
-podvozje prikolice za hitrost vožnje do 80 km/h,
- naletna in ročna zavora na prikolici,
- podporna kolo na vlečni gredi prikolice,
- po višini nastavljiva vlečna gred prikolice.
Pri strojih, ki imajo pogon na kardanski pliključek,
je za moči nad 25 kW oziroma 40 kW obvezna uporaba
kardana s sklopko.
Za vse stroje proizvajalec zagotavlja enoletno garancijo, servis in rezervne dele. Stroji se tržijo pod
blagovno znamko "LIGNATEC - CHROMCOM" in
glede varnosti delovanja zadoščajo CE nonnam.
Cene strojev:
M IlO- 2,764.500 SIT
Z li O - l ,31 0.500 SIT

M 190 - 3,977.000 SIT
Z 190 - 1,843.000 SIT

V ceno ni vključen prometni davek. Dobavni rok
je do 60 dni po prejemu naročila. Proizvajalec nudi
možnost nakupa na kredit.
Jože Zagorc

z 190
1.150 x 900

MilO
920 x 700
J10
200 x 180
200

M 190
1.150 x 900
190
2~0 x 240
260
4.120 x 2.120
2.770
J.800

190
260 x 240
260
2.350 x 1.420

1.770

1.540

3.900
1.640

hidravl.ični

hidravlični.

hidravlični

da
1.770
lJ50

da
850
nima

35 147
D-2

nima
nima

12 / 95
na prikolici

nima
ima

2.540
2.070

4.050 x 1.560
2.260

Da
850
nima
l6/2i
D-2
12 195 .
na prikolici

z 110
920 x 700
IlO

200 x 180
200
2.170 x 1.160
2.080
1.900
1.460
hidravlični

da
425
nima
nima
nima

nima
ima
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Društvene vesti
26.

srečanje

gozdarjev treh dežel- PANONIA 98

Ne vem, če so še kje v Sloveniji gozdarska društva,
ki bi že 26 let neprenehoma delovala in organizirala
stalna srečanja gozdarjev treh dežel: zahodne Madžarske. Gradiščanskega v Avstriji in severovzhodne
Slovenije. To sta DIT gozdarstva in lesarstva Pommje
iz Murske Sobote in Podravsko gozdarsko društvo iz
Maribora, ki sta letos pripravila že 26. srečanje
PANONIA 98. Vsako leto je namreč eden organizator
srečanja, katerega se udeleži skupno okoli 15 gozdaJjev. Motor in duša začetkov teh srečanj je bil naš
(na žalost sedaj že pokojni) kolega iz Murske Sobote,
Ladislav Nemesszeghy.
Namen teh strokovnih gozdarskih ekskur-zij je srečanje gozdarjev, ki delujejo v panonskem gozdnem
prostoru, ogled česa zanimivega na terenu v gozdovih
in izmenjava mnenj.
Prejšnja leta, ko so bile državne meje bolj zaprte,
so ta srečanja trajala tri dni, vedno v mesecu maju.
Dandanes, ko so državne meje praktično odp1te, po
dobrih cestah pa se v drugo državo hitro pripelješ, smo
program in srečanje omejili na dva dneva. Zanimivo
je, da so se nam pri tem srečanju hoteli pridružiti še
gozdarji iz Slovaške, vendar smo se dogovorili, naj
ostane tako kot doslej .
Tema letošnjega srečanja je bila predstavitev gospodarjenja z gozdovi v Prekmurju, prikaz prebiral nega

gospoda1jenja na Pohorju in varstvo naravne in kuJtume dediščine v gozdnem prostoru.
Letošnji program je potekal sledeče :
Prvi dan (28. S.) je bil sprejem gostov v hotelu Lipa
v Lendavi. Kasneje so si gozdarji ogledali fosilni hrast,
dolinski pašnik in murski gozd. Zvečer je bil sprejem
pri županu občine Lendava, nato ogled muzeja in tiskovna konferenca.
Drugi dan (29. 5.) so program pripravili mariborski
gozdarji. Svoje goste so popeljali kar v Ribnico na
Pohorju. Na kmečkem turizmu Miklavc so se gostje
okrepčali, nato pa odšli na Orl ico v Sgennov gozd. Tam
jim je gospodar, gospod Rudolf Sgenn, razkazal svoj
gozd, predstavil kmetijo in gospoda1jenje v prebiralnem gozdu. Poglobljeno je o gospodarjenju v prebiralnem gozdu razlagala naša kolegica Tanka Modic.
Vsi pa so bili navdušeni nad častitljivo~ 62 m visoko
in okoli 250 let staro smreko-velikanko.
Ogledali smo si tudi bivše Pogačnikove gozdove v
Lehnu na Pohorju in na koncu še lepo ohranjen Pogačnikov dom.
Želimo si, da bi dočakali še vsaj 30. jubilejno sreki bo takrat pri avstrijskih kolegih na Gradiš-

čanje,

čanskem .

Branko Štampar

Na fotografiji so udeleženci gozdarskega srečanja PANONIA 98 v
Sgermovem gozdu na Orlici na Pohorju (Foto: B. Štampar)
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GDK : 946.1 IFSA

IFSA (lnternationttl Forestry Students Association) - Mednarodno združenje
študentov gozdarstva
Aleš POLJANEC*. Anita NOVAK* *
Vse večji javni pomen gozda in gozdarstva je v
zadnjih letih pripeljalo gozdarstvo v položaj, ko moramo gozdmji razmišUati in delovati tudi globalno in
ne samo na lokalni ravni. Tako gledanje na gozd in
gozdarstvo pa zahteva izmenjavo inf01macij, izkušenj
in znanj. Tega se zavedamo 111di študentje, in ker fakulteta ni vedno najptimemejš1 kraj za vzpostavitev
mednarodnih odnosov, so študentje v začetku sedemdesetih let v Veliki Britaniji pričeli prirejati letna srečanja študentov gozdarstva. Srečat~ se je iz leta v leto
udeleževala vedno več študentov in po nekaj letih se
je srečanje preselilo na celino. Leta 1990 pa je bilo na
srečanju v Lizboni na Port11galskem ustanovljeno Mednarodno združenje študentov gozdarstva (IFSA).
Kaj je IFSA?
lFSA (lntemational Forestry Students Association)
je mednarodna organizacija, ki združuje študente gozdarstva s celega sveta. Člani so lahko fizične in pravne
osebe ter skupine oseb. Ločimo navadne člane (kamor
sodi tudi naše društvo - DŠG), izredne člane, svetovalce, podporne člane ter častne člane. IFSA nima političnih, religioznih ali dobičkonosnih namenov. Sedež
ima v Gottingenu v NemčUi, kjer je lociran sekretariat,
ki skrbi za birokracijo in komunikacijo znotraj organizacije. Vodstvo in svet ter vsi ostali IFSA uradniki
so nameščeni po različnih univerzah širom po svetu.
IFSA danes združuje že 58 fahlltet iz 39 različnih
držav. njen uradni jezik pa je angleščina. Zaradi osupljive rasti lfSA in vedno večjega števila novih članov
se vse bolj pojavlja potreba po profesionalnem sekretariatu . Tudi proračun IFSA se je v leht 1998 močno
povečal. Glavni sponzor IFSA je Evropska skupnost,
ostali del dohodka pa predstavljajo prispevki javnih
ustanov ter lastni viri (članarina, dohodki od simpozija
itd.).
Namen IFSA je obogatiti znanje, ki ga študentje
dobimo na fakulteti, in spodbujanje razumevanja kulturnih razlik, kar omogočajo mednarodne možnosti
izmenjav znotraj IFSA, kot so npr. lFSS (International
Forestry Students Symposium), izmenjalni programi

(Exchange Progrmns), informativni bilteni (lFSA
News), delavnice mednarodnega značaja (Workshops)
in drugo. Druga pomembna naloga je pospeševanje
razvoja globaluib perspektiv gozdarstva in z njim povezanih dejavnosti s pomočjo gozda1jem in širši javnosti dostopnih informacij ter z udeleževanjem pri
različnih ekonomsko-ekoloških projektih (Vi!lageConcept-Project).
IFSA aktivnosti:

IFSS - fntemational ForestJy Student Symposium
Ideja o povezovanju študentov gozdarstva izhaja že
iz leta 1967, vendar je bila uresničena šele 1973, ko
so se študentje gozdarstva prvič sestali v Veliki Btitaniji. Od takrat se srečujemo na simpozijih, kjer izmenjujemo mnenja o trendih in razvoju gozdarstva v vsaki
udeleženi državi . Simpozij vsako leto priredi druga
država in za študente organizatorje predstavlja ta dogodek velik izziv, saj gostitev več kot l OO udeležencev
iz različnih držav s celega sveta predstavlja velik finančni in organizacijski zalogaj. Od leta 1993 do 1998
so simpozije pripravili študentje Malezije (1993 ), Švice
( 1994), Finske ( 1995), Avstralije ( 1996), Južnoafriške
republike ( 1997) in Gane ( 1998). Leta 1999 bodo simpozij priredili nemški študentje, tema simpozija pa bo
Foresfly history- the links for the.fttture.
VCP - Village Concept Project
Village Concept Project (VCP) je projekt, ki socialno in ekonomsko pomaga državam v razvoju. Študentje različnih fakultet (medicina, agronomija, antropologija, gozdarstvo, fannacija ter sociologija) in različnih narodnosti skušajo s svojim znanjem izboljšati
življef\iske pogoje domačinom v vasicah. Projekt proučijo in vodijo lokalne oblasti skupaj s strokovnjaki in
študenti države, v kateri se projekt odvija . Prednost
imajo dela, kot so zadostna oskrba s hrano, izboljšanje
sanitarnih pogojev, cepljenje proti kužnim boleznim,
preventivna zdravstvena nega, v zadnjem času pa tudi
skrb za trajnostno izrabo gozda in njegovih proizvodov
ter ostalih naravnih virov. Lep primer, kako se da s
pomočjo agrogozdarskih telmik in s sodelovanjem do-

* A. P., Ktunerdejeva 19, 4260 Bled, SLO

** A. N., Bratov Komel 3, 1210 Lj. - Šentvid, SLO
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izboljšati življenjske pogoje, je VCP v
Odupong-Ofaakor (Gana), ki smo si ga na letošnjem
simpoziju tudi ogledali. Poleg tega so danski študenge
ustanovili tudi VCP v Zimbabveju, študentje iz Nizozemske pa pripravljajo nov VCP v Mehiki.
Izmenialni tedni CExchan2:e weeks)
Študentje različnih držav članic IFSA se domenijo
za obisk dmge države z namenom, da bi spoznali njihovo kulturo in dobili vpogled v gozdarstvo in gozdarsko stroko. V zadnjih letih smo bili na tem področju
aktivni predvsem slovenski študenge in organizirali
izmenjavo s kolegi iz Finske, Švice, Danske in Španije.
Izmenjava študentov (Exchange Program)
Ta dejavnost predstavlja jedro IFSA aktivnosti in
omogoča študentom, da si priskrbijo delavno prakso s
področja gozdarstva v državah širom po svetu. Študentje lahko zaprosijo za tista dela, ki so enkrat letno
objavljena v brošuri, ki jo izda EP koordinator. Delo
EP koordinatorja že vrsto let opravljamo slovenski
študentje.
Delavnice (Workshops)
Delavnice oziroma po starem delavni tabori so ena
bolj znanih in obiskanih IFSA aktivnosti, ki jih prirejamo študentje- resnici na ljubo večinoma iz Slovenije.
Tudi letos je Društvo študentov gozdarstva organiziralo, tokrat že šesto po vrsti, poletno delavnico za
študente gozdarstva pod naslovom Naravni parki in
rezervati. Delavnice imajo mednarodni značaj, saj organizatorji povabimo študente gozdarstva iz vse
Evrope. Glavni namen delavnic je izmenjava znanja,
izkušenj in spoznanj na izbrano temo.
Gozdarska študentska tekmovanja (Forestry Students Competitions)
Gozdarska študentska tekmovanja prirejajo študentje iz vzhodnoevropskih držav in imajo bogato tradicijo na Poljskem, Češkem, Slovaškem in Madžarskem. Študentske ekipe različnih fakultet se pomerijo
v praktičnih gozdarskih veščinah (delo z motorno žago,
sekiro, ... ), teoretičnih znanjih (poznavanje rastlin,
živali, ... ) ter lovskih spretnostih (streljanje, poznavanje divjadi, ... ). Teh tekmovanj se bolj ali manj redno
udeležujemo tudi slovenski študentje gozdarstva.
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Projekt Sarajevo (Sarajevo project)
S Projektom Sarajevo skuša IFSA z zbiranjem denarja, učbenikov in ostalih učnih sredstev ter sredstev
za raziskovalno dejavnost pomagati obnoviti Gozdarsko fakulteto v Sarajevu, ki je bila porušena med
vojno. Projekt so zasnovali študentje gozdarstva iz
Padove (Italija), v letošnjem letu pa so koordinacijo
projekta prevzeli študentje iz univerze v Sopronu
(Madžarska).
Poleg teh dejavnosti pa se v zadnjem času IFSA vse
bolj povezuje tudi z drugimi organizacijami in predstavlja študente na mednarodnih srečanjih (UNESCO,
FAO, EFI, IUFRO, UN- ECE TimberCommittee, EU,
IMISO). Tako je IFSA zastopala interese študentov
gozdarstva na svetovni konferenci Prihodnost visokošolskega izobraževanja, ki jo je pripravil UNESCO
v Parizu oktobra 1998. S FAO je JFSA sodelovala na
okrogli mizi Visoko,~olsko izobraževanje v gozdarstvu
in kmetijstvu v Rimu maja 1997 ter v razpravi JV!Iadi v
gozdarstvu na svetovnem gozdarskem kongresu
oktobra 1997 v Antalayi v Turčiji. V letu 1997 smo
postali tudi člani Evropskega gozdarskega inštituta EF I.
Za uspešno izvajanje vseh IFSA aktivnosti je potreben tmd vseh članov. Dmštvo študentov gozdarstva
kljub svoji maloštevilnosti v primerjavi z ostalimi študentskimi društvi predstavlja v merilu IFSA močno in
izredno vitalno organizacijo. Tak status bi radi obdržali
tudi v prihodnje, zato vabimo vse, ki ste pripravljeni
sodelovati, da se nam pridružite.
Vse nadaljnje infonnacije lahko dobite na naslovu:
IFSA Intemational Secretariat
Buesgenweg 2
37077 Gottingen
Gennany
E-mai 1: ifsa@uni-forst. gwdg. de
Phone/Fax: +49 551 379 6992
IFSA homepage: www.ifsa.net
Dtllštvo študentov gozdarstva
pot 83
1000 Ljubljana
Slovenija
E-mail: ifsa_slo@hotmail.com

Večna
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Drušhlerte vesti
Rezultati ankete "Gozdarski vestnik v letu 1998"
V novembrski števiUu Gozdarskega vestnika smo že
objavili vprašalnik o mnenju naročnikov glede
sprememb ter bodoče vsebine in oblike Vesh1ika. Tudi
tokrat je bill anketni vprašalnik natisnjen na dopisnico s
plačano poštnino ter poslan vsem individualnim naročni
kom (892), kar je omogočilo preprosto sodelovanje vsem,
ki so to hoteli.
Veseli nas, da ste sprejeli tovrstno obliko sooblikovanja
revije, saj smo do 5. decembra prejeli 142 anket, do konca
leta pa skupno 158 izpolnjenih anket, kar pomeni, da se
je odzvalo kar 18% individualnih naročnikov. To je skoraj
trikrat več kot pri p1vi anketi in predstavlja nadpovprečno
dober odziv za tovrsten način zbiranja podatkov.
Velika večina anket je bila izpolnjena v celoti, nekaterim je celo zmanjkovalo prostora za ptipombe. 102 anketi
smo prejeli od naročnikov, ki so zvesti Vestniku že 1Olet in
več, 25 anket so poslali naročniki s stažem 5 - 9 let, 31
anket pa so izpolnili naročniki s stažem do 4 leta. V preglednici so prikaiani rezultati vprašanj z vnaprej opredeljenimi možnimi odgovori in število vseh odgovorov.
drugič

Kakšno je vaše sploš)J0 mnenje o podobi GV v letu 1998
(153 odg.)?
113

Vsestransko ustrezetl
neustrezen, vsebinsko ustrezen
Vsebinsko neustrezen, grafično ustrezen
Grafično

6
30

Vsestransko neustrezen
Kakšno naj bo razmerje med vodilnimi in rubrikaJnimi
prispevki ( 150 odg.)?
30%V : 70% R
50 %V: 50% R
70 %V: 30% R
Kakšen naj bi bil v bodoče obseg revije (!55 odg.}?

4

28

96
26

Večji

22

Enak
Manjši

131

2

Kakšna naj bo bodo~a
(1.53 odg.)?
Enaka kot v letu 1998
Druge barve
Popolnoma

grafična

podoba notranjosti revije

103
39

dmgačna

Il
Kakšna naj bo bodoča grafična podoba platnic ( 15.5 odg.)?
Kot v letu 1998
] 134
Kot pred letom 1998
V celoti drugačna
Kakšen je vaš odnos do reklam v GV ( 15 7 odg.)?
Koristne infonnacUe
Nujno zlo
Nepotreben balast

10
1

11

73
79

Za uredništvo je zelo razveseljivo, da se je

večina

( 113 odgovorov) odločila, da ji Vestnik vsestransko

ustreza. Med delno ustreznimi odgovori prevladuje
vsebinska nad grafično neustreznostjo. Velika večina
(13 1 odgovorov) se ogreva za enakovredno razmerje
med obsegom vodilnih in mbrikalnih prispevkov. Podobna 'enotnost' je tudi glede bodoče grafične podobe.
Zdi se. da grafične spremembe iz leta 1998 ustrezajo
vsaj še za kako leto. Zanimivi so tudi rezultati odgovorov na vprašanje o reklamah, saj velika večina očitno
razume pomen prodaje prostora v reklamne namene
pri reviji, ki razen naročnine nima močnejših in zanesljivih virov financiranja.
Kot urednika revije in pobudnika sprememb v letu
1998 so me najbolj zanimali odgovori na mnenjsko
vprašanje: Kaj vas je v letniku 1998 najbolj motilo?
61 prispelih anket je imelo to vprašanje neizpolnjeno,
ostali pa so svoje pripombe vpisali. P1i obdelavi podatkov smo najbolj pogosta mnenja poenotili in dobili
seznam sedmih 'črnih pik':
- prezahtevni in predolgi prispevki (26 odg.),
- premalo novic iz terena in prakse (11 odg.),
-nezanimivost in neaktualnost (10 odg.),
-premalo podjetništva in nasvetov lastnikom (6 odg.),
- premalo robnih področij (6 odg.),
- premalo strokovnih novic iz tujine (5 odg.),
-neenotna barvna podloga platnic (4 odg.).
Sledilo je še 23 različnih vsebinskih in 16 oblikovno-redakcijskih pripomb. Najbolj slikoviti iz prve
skupine sta bili 'preveč slabe biologije' in 'preveč izvajalsko usmerjen' ter iz druge skupine 'neprofesionalne
reklame' in 'preveč kakovosten tisk'. Številne pripombe so bile upravičene, nekatere pa tudi neupravičene
('izhaja neredno') in nerealne ('naj bo kot National
geographic' ).
Na zadnje vprašanje o bodočih načttih anketiranega
glede naročnine smo prejeli 146 'priseg zvestobe' . Prav
slednje in pa dejstvo, da se je število vseh naročnikov
znova stabiliziralo (okoli 1.050) je bilo zame in za
celotno uredništvo svojevrstno novoletno darilo, hkrati
pa obveza za nov letnik.
Iz tokratne grafične in vsebinske podobe revije lahko sami presodite, v kolikšni meri smo v uredništvu
poslušali 'glas ljudstva', vsem, ki ste v anketi sodelovali, pa se najlepše zahvaljujemo in upamo na dobro
sodelovanje tudi v ptihodnje.

5

Mag. Robert Robek
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Društvene vesti
Koledar prireditev ZGDS v letu 1999
PRIREDITEV
Evropsko smučarsko tekmovanje
Strokovne ekskurzije
Strokovni večer- Rekreacija v gozdnem prostoru,
konfl ikti in rešitve
Gozdarsko smu čarsko tekmovanje Alpe-Adria
Driavno smučarsko tekm0vanje gozdaijev
Predstavitev knjige Snežnik in schi:inburški vladaiji
Pomen gozdnogojitvenih in varstvenih del
Teden gozdov; tema: Gozd in voda
Tiskovna konferenca ob Te.dnu gozgov
Občni zbor ZGDS
Gozdarski ples
Strokovna ekskurzija -Gozd in hudourništve

1

Otvoritev učne poti
,f.zlet veteranov

Sviščahl

Ekskurzija v Skandinavijo
Delavn ica o sečnem redu
Jesensko posvetovarue; tema: Poškodbe drevja
ali Certificiranje proizvodov (standardi)
Prenova učnih programov za ;gozdarske poklice

GOZD IN
GOZDARST\tQ
SLOVENDE

KDAJ

KJE

PRIREDITI;:LJ

31. I. do 6. 2. 1999
l. in 2. 2. 1999
4. 2. 1999

Pokljuka
Po Sloveniji
Bled

ZDGS
Gozdarska društva
ZGDS

Tirolska
Sol'iška planina
Postojna
Kranj
Po Slove)liji
Postojna
Postojna
Postojna
Istra

ZGDS
G.D Novo mesto
Gozd. društvo Postojna
ZGDS, ZGS
ZGDS
ZGDS,ZGS
ZGDS
ZGDS
Krašk0 gozd. društv0,
PUH in Z«iDS
Gozd. društvo Postojna
ZGDS in Gozdarsko
društvo Bled
ZGDS
ZGDS

19. in 20. 2. 1999
5. 3. 1999
Apti11999
l. 4. 1999
Od 22. 5. 1999 dalje
21. 5. 1999
4. 6. 1999
4. 6.1999
24. 5. 1999
Maj 19g9

Sviščald

Maj 1999

Celjsko

Avgust, september 1999
Oktober 1999
November 1999

Skandinavija
Nadrt
Ljubljana

Nevember 1999

Postojna

področje

1

ZGJQS

SGLŠ

Zveza gozdarskih društev Slovenije je v mesecu
januarju izdala k1~ižico GOZD IN GOZDARSTVO
SLOVENIJE. Na 24 straneh formata A4 je v treh
jezikih (slovenskem, angleškem in nemškem) predstavljena naravna pestrost, rastiščne 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 stabilnost gozdov, lastništvo gozdov ter
ustanove in organizacije, ki skrbe za gozdove v Sloveniji. Tekst dopolnjuje trideset barvnih posnetkov iz
vseh predelov Slovenije ter številni kartni in grafični
p1ikazi. Avtor teksta je mag. Franc Perko, karte in grafe
pa je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.
Knjižico lahko naročite s priloženo naročilnico ali
v pisarni ZGDS, Večna pot 2, Ljubljana. Cena za posamezen izvod je 700,00 SIT, za večje količine pa velja
poseben popust. Naročniki Gozdarskega vestnika
bodo za knjižico odšteli samo 500,00 SIT, ob pridobitvi novega naročnika pa prejmejo en izvod
brezplačno.

GozdV 57 (1999} 1

49

Drtt~_ tvene

vesti

Iz delovanja sekcije sodnih izvedencev in cenilcev za gozdarstvo
Kot vsako leto smo tudi v letu 1998 organizirali
strokovno izpopolnjevanje za člane naše sekcije. Glede
na dejstvo, da sodni izvedenci in cenilci delujejo tudi
izven naše sekcije, smo to dejavnost razširili še na tiste
strokovnjake, ki sicer niso člani sekcije, delujejo pa
samostojno v okviru sodišč. Zato smo se povezali z
Ministrstvom za pravosodje, ki vodi evidenco vseh
izvedencev in cenilcev in preko te inštitucije organizirali izobraževanje, ki je poleg predavanja vključevalo tudi delo na terenu.
Strokovni in organizacijski del je pripravila Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, tema predavanja je bila "CENITEV
DREVES V URBANEM OKOLJU", predavatelj pa
mag. Milan Šinko.
Program je bil razdeljen na tri sklope:
- V prvem sklopu smo se seznanili z metodologijami
ocenjevanja dreves v urbanem okolju, in sicer s tistimi, ki jih je možno uporabiti pri nas. Pri tem gre za
drevesa, ki jih vključujemo v naČ!tovanje i.n jih moramo objektivno primetjati z drugimi elementi krajine
oz. nekega okolja. To pa seveda zahteva pregleden
in objektiven način ocenjevanja posameznih dreves.

- V drugem sklopu smo v bližnji okolici fakultete ocenjevali parametre posameznih izbranih dreves.
- V zaključni fazi pa smo ptimeijali dobljene rezultate
po posameznih skupinah.
Menim, da smo udeleženci dobili soliden vpogled
v to problematiko, ki postaja l11di pri nas vse bolj aktualna. Eno je ceniti gozd ali gozdno drevje v svojem
naravnem okolju, drugo pa je ceniti posamezno drevje
ali manjšo skupino drevja v okolju, ki ni gozd.
Še nekaj o udeležbi. Vseh, ki smo se udeležili tega
strokovnega srečanja, je bilo 49. To je malo, če vemo,
da je vseh izvedencev in cenilcev za gozdarstvo 120.
Toliko nas je namreč registriranih pri Ministrstvu za
pravosodje. Po Pravilniku o sodnih izvedencih in Pravilniku o sodnih ceni leih pa smo dolžni sodelovati na
izobraževanjih, ki jih organizira ta državni organ.
Upam, da se bo to stanje izboljšalo in da borno dosegli
tisti cilj, ki smo si ga postavili pri ustanovitvi naše
sekcije, to je, da bomo dajali prednost kakovostnemu
delu sodnih izvedencev in cenilcev pred preveliko številčnostjo le-teh.
Damjan Pavlovec

Kadri in izobraževanJe
Ekskurzija na Slovaško
Revimi gozdalji, skupina Novo mesto, ki končujemo
višješolski študij gozdarstva, smo na svoji absolventski
ekskurziji obiskali gozdove Slovaške. Levji delež pri
organizaciji ekskw7ije je imel prof. dr. Marjan Kotar,
spremljal pa nas je dr. Andrej Bončina . Vse dni na Slovaškem sta nas spremljala prof Pavle in dr. Gomory. V sem
se iskreno zahvaljujemo.
Stovaška ima dva milijona ha gozdov, ki so danes 50
% v državni in 50% v privatni tasti. Pričakujejo, da bo še
več gozdov prešlo v p1ivatno lashlino. Lastniki posedujejo
majhne parcele, ~a do 2 ha. Posestniki oddajajo gozdove
v najem in večina želi z enkratni mi posegi iztržiti čim več,
skratka v gozdu vidijo le ekonomski interes.
Slovaško gozdarstvo je razdeljeno na štiri direkcije s
po 500.000 ha, te na posamezne gozdne obrate s po 20.000
ha, obrati pa na nadgozdarstva, ki zajemajo po 5.000 ha
gozdov. Skoraj vsak obrat ima poleg nadgozdarjev in
revimih gozdadev še specialiste za posamezna področja.

50

Velik del svoje pokrajine so Slovaki znali olu·aniti v
svoji prvobitnosti. Slovaška ima sedem parkov in še vrsto
dmgače zaščitenih območij. Tako smo blizu Banske
Bystrice obiskali bukov pragozd. Res, da nas vanj popelje
asfaltna cesta, a vseeno znajo mogočne bukve ptičarati
večnost gozda. Pragozd želijo čim bolje predstaviti
javnosti
Naša ekskurzija je bila namenjena tudi obisku Tatranskega narodnega parka. Ustanovljen je bil leta 1948 s
50.000 ha, danes pa meri že 74.000 ha. Leta 1993 ga je
vzel kot svetovno naravno dediščino pod svoje okrilje
UNESCO. Narodni park je razdeljen na tri cone. V prvi
se ni gospodariJo, v drugi so vi dru vplivi človeka, medtem
ko v tretji coni človek sooblikuje krajino, z njo gospodari.
Gozdovi v parku so pretežno iglasti, s 65% smreke,
rdečega bora, macesna, jelke, cemprina, mševja, od listavcev pa najdemo jelšo, brezo, ivo in jerebiko. Koprava doti na nam je pokazalo svojevrstnost sadnje ruševja
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v skupinah, s čimer so želeli dvigniti gozdno mejo, ki
se je v preteklosti znižala zaradi paše. Poleg sadnje so
poizh1sili tudi s setvijo iz letala na sneg. Na koncu
omenjene doline smo si ogledali še poskusne ploskve,
ki jih je zasnoval svetovno znani gozdar dr. Štefan
Korpel. So na nadmorski višini J .500 m, gozdna združba je v večini Sorheto-Pic:eetum. Še danes merijo več
različnih parametrov. Dr. Korpe! si je s ploskvami
predvsem zastavil vprašanje, kako obnoviti naraven
smrekov gozd, ki je star tudi do 300 !et. in kakšna je
minimalna površina gozda. ki zagotavlja prisotnost
različnih razvojnih faz gozdnih sestojev. Smrekovi
gozdovi zabtevajo največjo površino za naravno obnovo, ki lahko traja tudi do 80 let.

Gozdarstv·o kot študijska panoga ima na Slovaškem
bogato tradicijo. Imajo več gozdarskih šol in fal-cultet.
Konec koncev močni gozdarski tradiciji v prid govori
tudi šolski gozd z 12.000 ha površine, predvsem bukovja, ki so ga po letu 1958 z neke vrste robnimi seč
njami začeli uvajati v obnovo. Uspehi so dobri in danes
ni več enomernih bukovih gozdov, temveč najdemo
tako smreko kot plemenite listavce. Res je, da so smreko predvsem umetno vnašali.
Kaj še pomeni gozdarska tradicija?
Na Slovaškem imajo nekateti prem inu li profes01ji gozdarslva v gozdu svoje spomenike s kratkim posvetilom.
Lepo je biti v deželi, kjer je gozd spoštovan!
Jože Prah

Novi magistri v gozdarstvu
V tej številki vam predstavljamo tri magistre znanosti, ki so svoje magistrsko delo zagovarjau v letu 1997, in
enega iz leta 1996. Prepričani smo, da z zanimanjem spremljate naše kratke infonnativne objave o novih slovenskih
gozdarskih znanstvenikih in kolegih iz opcrative ter njihovem raziskovalnem delu, zato bomo s tovrstnimi
objavami nadaljevali tudi v bodoče.
KUTNAR, Lado
PRIMERJAVA VREDNOTENJA LASTNOSTI GOZDNIH FJTOCENOZ IN NJIHOVIHRASTIŠČNAPRIMERU LANDOLTA (1977),ELLENBERGA IN SOD. (1991)
IN KOŠIRJA (1992). (COMPARISON OF THE METHODS FOR EVALUATION
OF FOREST PHYTOCOENOSES AND SITE CHARACTERlSTICS BASED ON
STUDIES OF LANDOLT (1977), ELLENBERG ET AL. (1991) AND KOŠIR
(l992)).- Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani , Biotehniška fakulteta,
Odd. za biologijo. 1997, xm. 125 s., 10 pregl., 5 graf., 18 sl., 88 ref.
Mentor: prof. dr. Andrej MARTINČIČ
Komisija za oceno in zagovor: prof. dr. Franc BATIČ , doc. dr. lgor DAKSKOBLER.
UDK (UDC) 581.5 : 582.632 (043.2) = 863
GDK (FDC) 182.5 : 181.21/22: 181.311 : 181.34: 542: (043 .3)
Izvleček

Prime1jali smo tri metode, ki vrednotijo ekološke lastnosti gozdnih fitocenoz in njihovih rastišč na osnovi
tlorističnega sestava. Prvo metodo je razvil Landolt ( 1977) in zajema predvsem švicarsko floro. Avtor druge
metode je El!enberg s sodelavci (1991 ), ludi ta se tako kot prva nanaša na floro srednjeevropskega prostora.
Tretjo metodo, ki je nastala na naših tleh, je razvil Košir (1992) in vključuje rasllinske vrste naših najbolj
razširjenih gozdnih združb. Metode smo prime1jali na treh nivojih. Prvi nivo predstavlja pet hektarskih dobovih
raziskovalnih ploskev. Drugi in tretji nivo predstavljajo kvadranti in homogene ploskve raziskovalne ploskve
Polom pri Hinjah. Za analizo rezultatov vrednotenj smo uporabili nepa rametrične statistične metode in postopke
multivariatne analize. Rezultati vrednotenj, ki temeljijo na fitocenoloških popisih obravnavanih ploskev, so
pokazali na zelo različno stopnjo medsebojnega ujemanja ocen okoljskih dejavnikov in s tem na določena
razhajanja med uporabljenimi metodami. Rezultati analiz so opozorili na previdnost pri uporabi fitoindikacijsk.ih
metod izven območja , v katerem so jih razvili, in na potrebo po dodatnem lestiranju uporabljenih metod na
drugih tipih gozdov na osnovi temeljitih ekoloških meritev. Vse h·i fitoindikacijske metode na splošno podajajo
relativno grobo oceno okoljskih dejavnikov.
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Kadri in izobraževanje
Ključne

besede: gozdna vegetacija, gozd doba, rastišče, okoljski dejavnik, gozdna tla, fitocenološki popis,
fitoindikacija, metoda vrednotenja, klastrska analiza.
Key words: forest vegetation, forest of common oak, site, environmental factor, forest soil, phytoindication,
method of evaluation, cluster analysis.

BOGATAJ, Nevenka
DEGRADACIJA SLOVENSKEGA GOZDA S POSEBNIM OZZROM NA METODOLOŠKO PROBLEMATIKO POPISA. (DEGRADATJON OF SLOVENIAN FORESTS WITH SPECIAL ATTENTION TO THE METHODOLOGICAL ASPECT OF
THE FOREST DECLINE INVENTORY).- Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 1997, X, 113 s., 44 pregl, 39
graf., 12 slik, 4 pri!., 197 ref.
Mentor: prof. dr. Darko RADINJA
Somentor: prof dr. Milan HOČEVAR
Komisija za oceno in zagovor: prof. dr. Darko RADIN JA, prof dr. Milan HOČEVAR,
akademik prof. dr. Ivan GAMS.

·'GDK (FDC) 48:524.61: 422.2: (497.12)
Izvleček

Predstavljena je osutost gozdnega drevja v letu 1995 in njene spremembe v obdobju 1985-1995 iz podatkov
popisov 4 km mreže (1985, 1987, 1991 in 1995). Osutost iglavcev (POS=24,0 %±1,2; fND=37,6 o/o±2,6) je
višja kot osutost listavcev (POS=18,3 %±0,8; IND=17,5 %±1 ,5). Najbolj osuti drevesni vrsti sta jelka (Abies
alba) in hrast (Quercus sp.). V alpski regiji je osutost gozdnega drevja nižja kot v ostalih regijah. Na povprečno
osutost gozdnega drevja bolj vplivajo sestojni kakor rastiščni dejavniki. Odziv osutosti iglavcev 1n listavcev na
dejavnike rastišča in sestoja ni enak. Delež poškodovanih dreves (IND) in povprečna osutost (POS) sestojev
gozdnega drevja v Sloveniji sta v obdobju 1985-1995 stabilna. IND dreves, kij ih spremljamo od leta J987, se je
zvečal za 6,1 %±1,9 do 8,0 %±2,0, kar kaže, da nadomeščanje iz vzorca izpadlih dreves prikrije dejanske
spremembe. Najbolj se je osutost gozdnega drevja zvečala v submediteranski in subpanonski regiji, zlasti
listavcem, najbolj hrastom, malemu jesenu in črni jelši. Med iglavci se je zvečala osutost rdečemu boru, zmanjšala
sejejelki (Abies alba) in smreki (Picea abies). Posameznim drevesom seje osutost med letoma 1991 in 1995
spremenila večinoma za ±5 %, le izjemoma za >30 %. Zvečanega obsega odmiranja nismo ugotovili. Z rezultati
popisa ne moremo pojasniti vzroka( -ov) za zvečanje osutosti gozdnega drevja v Sloveniji v med letoma 1985 in
1995. Na zvečanje osutosti gozdnega drevja so leta 1995 predvidoma najbolj vplivali zunanji dejavniki, med
njimi pomladne in poletne suše leta l992 in 1993.
Ključne besede: propadanje gozdov, monitoting, Slovenija, osutost, suša.
Key words: forest decline, monitoring, Slovenia, defoliation, drought.
ČIBEJ, Ljubo
POMEN URBANIH GOZDOV ZA RAZVOJ MESTA AJDOVŠČINA. (THE MEANING OF URBAN FORESTS FOR THE DEVELOPMENT OF AJDOVŠČfNA
CITY).- Magistrsko delo. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo,
1996, X, 186 str., 36 sh., 16 foto gr., 5 graf., 5 pri!.
Mentor: prof. dr. Boštjan ANKO.
Komisija za oceno in zagovor: prof. dr. Dušan MLfNŠEK, prof. dr. Janez MARUŠIČ.

GDK (FDC) 270 (497.12

Ajdovščina)

Izvleček

V mestih in njihovi neposredni okolici so gozdovi pomemben ekološki dejavnik in
bistven element kvalitete bivalnega okolja. V nalogi je na primeru mesta Ajdovščina
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prikazano spreminjanje pomena gozdov skozi čas, analiziran o je
sedanjih in potencialnih urbanih gozdov
ter zelenih površin okoli mesta. Na jugu in zahodu so ugotovljene velike negativne ekološke in krajinske
spremembe kmetijskih površin in vodotokov, ki so jih povzročile melioracije, na severu pa poteka zaraščanje
številnih opuščenih travnikov in pašnikov. Površina mesta Ajdovščina se je v zadnjih šestdesetih letih skoraj
potrojila, vendar pa v tem času ni bilo urejenih nobenih novih parkovnih površin. Čeprav pogled iz zraka kaže,
da je Ajdovščina zeleno mesto, pa je urejenih javnih zelenih površin daleč premalo. Širjenje mesta na račun
enod111žinskih stanovanjskih objektov je prostorsko zelo razsipno) ne upošteva potrebe po javnih zelenih površinah
in uničuje avtohtono vegetacijo. V nalogi je zato predlagana varianta stmjenih zaselkov, ki bi omogočila več
javnih zelenih površin in ohranila zelene koridorje vse do središča mesta. Urbani gozdovi so kljub velikemu
interesu in obisku prebivalcev Ajdovščine za rekreacijo neurejeni. Za optimalen izbor poti,
na vrsto
rekreacije, je v nalogi predlagana metoda, ki upošteva funkcije gozdov in relativne vrednosti za posamezne
kriterije. Na podlagi teh so izbrane najustreznejše variante za sprehajalno in naravoslovno pot ter za progo za
trim in tek. Predlagane so tudi variante, ki bodo razbremenile že sedaj premnožično obiskovano okolico izvira
Hublja. K ohranitvi in boljši ureditvi obstoječih urbanih gozdov ter osnovanju novih bi lahko prispeval tudi v
nalogi predlagan urbani gozdni red in konkretni predlogi, prikazani na priloženih shemah.
Ključne besede: urbani gozd, rekreacija, prostorsko načrtovanje, raba prostora.
Key words: urban forest, recreation, physical planning, land use.

BREZNIKAR, Andrej
MORFOLOŠKA IN FENOLOŠKA VARJAB[LNOST DOBA (Quercus robur L.) in
gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) NA ROBNIH OBMOČJIH NJUNIH
NARAVNIH HABITATOV V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI. MORPHOLOGICAL AND PHENOLOGlCAL VARIABfLITY OF PEDUNCULATE ((Quercus robur
L.) AND SESSILE OAK (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) ON MARGINAL AREAS
OF THEIR NATURAL HABITATS IN SLOVENIA.- Magistrsko delo. Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1997, XII, 121 str., 16 pregL, 27 graf.,
5 sl., lO pri1., 78 ref.
Mentor: prof. dr. Sonja HORVAT-MAROLT.
Komisija za oceno in zagovor: prof. dr. Franc BATIČ, doc. dr. Jurij DIACL
GDK (FDC) 165.6+ 176.1 (Quercus rob ur L.) :176.1 (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) :164.4.5+ l81.8L497.12)(043.2)
Izvleček

Raziskava predstavlja ovrednotenje morfološke in fenološke variabilnosti doba (Quercus robur L.) in gradna
(Quercus petraea (Matt.) Liebl.) na dveh lokacijah v SV Sloveniji, kjer se pojavljata v mešanih sestojih. Na
vsaki od teh lokacij so bile postavljene po tri raziskovalne ploskve, velike l ha: prva v dobov sestoj, druga v
mešan sestoj obeh hrastov in tretja v gradnov sestoj. Ploskve predstavljajo ekološki gradient. Morfološka
variabilnost je bila analizirana na nivoju posameznih dreves in na nivoju subpopulacij s pomočjo skupno 19
znakov na listih, deblu in krošnji drevesa. Uporabljene so bile univariantne in multivariantne statistične metode
izvrednotenja rezultatov. Rezultati pottjujejo hi potezo o spontanem pojavu križan cev doba in gradna na področjih
mešanja obeh vrst. Vzorec variabilnosti je lahko zvezen ali diskreten in je v močni povezavi s spremembami
rastiščnih pogojev. Razlik v času pojavljanja štirih analiziranih fenoloških faz v letu 1996 ni. Odsotnost fenoloških
barier med dobom in gradnom omogoča njuno hibridizacijo in introgresijo na prehodnih rastiščih med dobavim
in gradnovim optimumom.
Ključne besede: dob, (Quercus robur L.) , graden, (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) morfologija, fenologija,
naravna hibridizacija, ekološki gradient, naravno rastišče.
Key words: pedunculate oak, (Quercus robur L.), sessile oak, (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), morphology,
phenology, natural hybridization, natural site, ecological gradient.
Gradivo uredila mag. Teja Koler-Povh
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Književnost
Ott, E. 1Frehner, M. / Frey, H.-U. 1Liischer, P., 1997. Gebirgsnadelwalder:
Ein praxisorientierter Leitfaden fiir eine standortgerechte Waldbehandlung. Verlag Haupt, Bern, 287 s.
Knjiga "Visokogorski gozdovi iglavcev" spodnaslovom "Navodila za rastišču primemo ravnanje z gozdovi namenjena praksi" izpod peresa uglednih švicarskih raziskovalcev, ki so hkrati tudi preka ljeni praktiki,
je nastala tako rekoč iz prakse za prakso. Glavno delo
pri pripravi knjige je opravil dr. Ernst Ott, docent za
gojenje visokogorskih gozdov na zueriški ETH. Slovenski gozdarski strokovDi javnosti je dr. Emst Ott
poznan kot soavtor knjige Gebirgswaldbau, Schutzwaldpflege (Gojenje gorskih gozdov, Nega varovalnih
gozdov; skupaj z H. Mayerjem). Mnogi ga poznajo tudi
osebno, saj je reden gost v Sloveniji in dober poznavalec slovenskih gozdov in gozdarstva.
Knjiga je sestavljena iz štirih obsežnejših delov. V
ptvem delu avtorji obravnavajo posebnosti visokogorskih gozdov iglavcev, na podlagi katerih se ti gozdni
ekosistemi značilno razlikujejo od nižjeležečih . Najprej spoznavamo splošno ekologijo visokogorskih gozdov in posebnosti rastišč, nato nam avtorji prikažejo
osnovne značilnosti razvoja in zgradbe dreves in sestojev, spregovorijo o vplivu človeka na visokogorski
svet ter na kratko predstavijo značilnosti gojenja visokogorskih gozdov v Švici.
V drugem delu je obšimo prikazana problematika
naravnega pomlajevanja visokogorskih gozdov iglavcev. V uvodu tega dela knjige na številnih ilustrativnib
primerih spoznavamo pomen proučevanja spontanega
naravnega razvoja gozdov za razumevanje procesov
naravnega pomlajevanja in za prenos teh spoznanj v
prakso naravne obnove gozdov. Največ prostora je
namenjeno prav različnim strategijam pospeševanja in
ohranja1~a pomlajevanja visokogorskih gozdov. Posebej nazorno so obdelani za pomlajevanje ključni faktmji od toplote, pomanjkanja semen, do paše etc.
V tretjem delu knjige spoznavamo nego za stabilnost gorskih gozdov iglavcev. V uvodu avtorji s primeti
poljudno, vendar domiselno razložijo pojem sta bi ln osti
gozda in njegove atribute, kot jih uporabljajo v knjigi.
Telnelje konceptu nege za stabilnost je zastavila
delovna skupina :za gojenje gorskih gozdov v okviru
1

1
V nadaljevanju teksta so pod te1minom visokogorski gozd miš ljeni tako zgornji montanski kot altimontansk.i in subalpinsk.i vegetacijski pasovi . Švicarji pod pojmom Gebirgswald namreč razumejo predvsem omenjene tri vegetacijske pasove, zato dobesedni
prevod iz nemščine "Gebirgswald"- gorski gozd ni ustrezen.
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švicarskega gozdarskega dmštva, ki deluje že več desetletij . Idejo sta podrobno obdelala in razvila Wasser
in Frehne1jeva v okviru raziskovalne naloge. Rezultat
je publikacija "Wegleitung Minimale Pflegemassnahmen fur Walder mit Schutzfunktion" (Smemice za
minimalne negova Ine ukrepe v gozdovih z varovalnimi
funkcijami) Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale,
Bem; Bestelloummer 310.05ld., ki jo je leta 1996
založil BUWAL (Zvezni nrad za okolje, gozd in kraj ino). Publikacija je danes standardno delo za izdelavo
in vrednotenje gojitvenih projektov v varovalnih gozdovih, ki jih financira švicarska zvezna vlada. Nujna
nega varovalnih gozdov je namreč definirana tudi z
novim švicarskim zveznim Zakonom o gozdovih iz leta
1991. Zakon v svojem 38. členu predvideva, da Švicarska zveza zagotavlja denarna nadomestila za nujne
minimalne negovalne ukrepe, ki so potrebni za olu·anjanje varovalne funkcije gozdov.
Prednostna naloga nege za stabilnost gozdov je prepoznavanje in izkoriščanje vseh naravnih procesov, ki
samodejno pospešujejo stabilnost. Na drugem mestu
sledijo umetni posegi za povečevanje stabilnosti sestojev, vendar samo v primeru, če so resnično potrebni
in sonaravni
V četrtem delu knjige so predstavljeni najznačil
nejši rastiščni tipi gozdov švicarskih gora od zgornje
montanske preko altimontanske do subalpinske vegetacijske stopnje ter njihova ekologija in gojenje gozdov. Knjiga obravnava tudi listna te in mešane gozdove
v tem višinskem območju. Členitev rastišč temelji na
višinskih vegetacijskih pasovih in na petih rastiščnih
regijah. V uvodu spoznamo osnovne značinosti in terminologijo vede o gozdnih rastiščih ter njeno povezanost z gojenjem gozdov. Sledi splošna predstavitev
rastiščnih regij in višinskih pasov z gozdnimi rastišči .
Za praktike je še posebej pomemben razdelek s prikazom in razlago najpomembnejših indikatorskih rastlin,
ki jih za lažje prepoznavanje najdemo na odličnih barvnih fotografijah.
Osrednje mesto v knjigi zavzema izvirna in detajlna
predstavitev najpomembnejših gozdnih rastišč . Vsa~
kemu rastiščnemu tipu sta namenjeni dve strani v knjigi. Na podlagi zdmževanja spoznanj fitocenologije in
pedologije je avtorjem uspelo pregledno in primerljivo,
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vendar kljub temu poglobljeno, predstaviti karakteme
in razvojne značilnosti visokogorskih gozdov. Vsaka
predstavi tev rastiščnega tipa je sestavljena iz vsaj dvajsetih ekoloških parametrov. Nekateri najpomembnejši
so: sJ<ica položaja glede na višinski pas in rastiščno
regijo, najpogostejši nagib in ekspozicija združbe, skica narisa idealne (naravne) zgradbe sestaja, geološka
podlaga, tla (več parametrov), vegetacija, prehodi rastiščnega tipa proti drugim tipom, podoba naravnega
gozda, omejujoči faktorji v razvoju gozda, gospodarjenje v preteklosti, smemice za gojenje gozdov, pomen
za varstvo naravne dediščine, itd.
Knjiga je bogato opremljena z ilustracijami in fotografijami. V zadnjem delu knjige najdemo tudi obsežen besednjak manj znanih strokovnih besed in bogat

seznam literature. Knjigaje napisana v preprosti nemšbrez nepotrebnih tujk, zato je lahko razumljiva
rudi nemščine manj veščemu bralcu . Vse to je piipomoglo, da je knjiga zelo priljubljena med gojitelji na
terenu. Po dmgi strani pa se knjiga Visokogorski gozdovi iglavcev zaradi obilice novih spoznanj ter sistematično in pregledno podanega gradiva že uvršča med
temeUna dela na področju gojenja gorskih gozdov v
Evropi.
Za nastanek takšnega dela so poh·ebna desetletja
raziskav. študija in nabiranja praktičnih izkušenj, po
besedah dr. Emsta Otta pa je potrebno tudi nekaj sreče,
saj se morajo najti pravi ljudje. Knjigo vsekakor toplo
priporočam vsem, ki se ukv21jajo z gojenjem (gorskih)
gozdov v Sloveniji.
Doc. dr. Jurij Diaci
čini,

Strokovno izrazje
Gozdarsko strokovno izrazje
Po daljšem premom terminološka komisija spet objavlja nekaj zanimivih izrazov, do katerih se je dokopala ob
prevajanju večjezičnega slovarja "Lexicon silvestre". Na njenih sestankih, ki so še vedno vsako drugo sredo v
mesecu ob treh popoldne, so dobrodošli vsi člani gozdarskih društev, ki želijo prispevati k boljšemu strokovnemu
gozdarskemu izrazju.
378.3 .. 02.20 0635 1888#

Triftholz n; Treibholz n; Triftgut n; Flossholz n
(surovi les, ki je, je bil ali naj bo plavljen)

plavni les m

378.44 .. Ol.20 0638 5411 5506>

Sinkholz n; Senkholz n; Absenker m; Taucher m
(plavni les, ki zaradi vpijanja vode ne plava več)

potonjeni les m

416.16 .. 01.20 0673

Kienzopf m
zasmoljeni borov vršiček m
(borov vrh- in drugi deli krošnje- , ki ima zaradi delovanja gljive Peridermiwn pini velik delež smolnatega
lesa in je odmrl)
416.15 .. 01.72 0672 (2108)

vergeilen; etiolieren
etiolirati; pretegniti se
(zaradi pomanjka1~a svetlobe - ali bolezni - rasti tako, da se izoblikujejo deli rastline z malo klorofila - in
nen01malno dolgi io tanki poganjki)
521.62 .. 02.80 0753 399

Bestandesgrundtlache f;
Kreisfliichensumme f

temeljnica f sestaja;
hektarska gostota f
temeljnice sestaja
(vsota temeljruc vseh dreves v sestoju - v kvadratnih metrih na hektar)
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Na osnovi mnenja Ministrstva za kulturo RS št. 415-429198 z dne O1.04.1998 šteje revija
Gozdarski vestnik med proizvode, za katere se plačuje 5 %davek od prometa proizvodov
(Ur. list RS št. 18/90,33/90,9/91.20/91,33/91 ).
Gozdarski vestnik je eferiran v mednarodnih bibliografskih zbirkah 1Abstract from the
joumal are comprised in the international bibliographic database s:
CAB Abstract, TREECD, AGRIS, AGRICOLA.
Mnenja avto~ev objavljenih prispevkov nujno ne izražajo stališč založnika niti
uredniškega odbora. 1 Opinions expressed by authors do not necessarily refled the
policy of the publisher nor the editorial board.
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ZVEZA
GOZDARSKIH

DRUŠTEV

OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH1OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTN~KU
Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki·obravnavajo
gozd, gozdn'i prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v sk!adu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse znanstvene in strokovne prispevke (v nadaljevanju vodilni
prispevki) recenziramo, ostale prispevke recenziramo po presoji uredništva. Uredništvo si pridržuje
pravico do popravkov pri'spevka. Avtorji lahko zahtevajo postavljen prispevek v korekturo.
Prispevek mora biti opremljen z imenom in priimkom avtorjev. njihovo izobrazbo in strokovnim
nazivom ter točnim naslovom ustanove v kateri so zaposleni oziroma njihovega bival fšča (če ni
zaposlen). Prispevki so honorirani po merilih , ki jih določa :10 ZGDS, zato navedite št žiro računa,
EMŠO in davčno številko avtorjev ·ter njihov avtorski delež. Stroške prevajanja, slovenskega in
angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo. Prispevke dostavite na. uredništvo osebno, s
priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti. Vodilni prispevek pošljite na GV v originalu in dveh
kopijah (s slikovn'im gradivom vred) najmanj 60 dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah
je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30 dni pred objavo. Aktualne novice spreJemamo 15 dni
pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for W'IN.DOWS, ASCII format) ali s pisalnim
strojem, z Clvojnim razmi kom med vrsticami'. Znanstveni prispevki morajo imeti 'UMRO' zgradbo (uvod,
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim in angleškim
indikativnim izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščenim povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezično
opremo besedila preglednic, grafikonov in slik. Poglavja oštevi lči mo z arabskimi številkami dekad nega
sistema do ·četrtega nivoja (npr. 2.3.1.1 ). Obvezna je uporaba enot SI in dovoljenih enot ;zunaj Sl.
Opombe med besedilom označimo zaporedno in dodamo na koncu. Latinska imena so izpisana
ležeče (Abies alba Mili., Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
navajamo po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom vključimo v vsebino ( npr.:' ... kot navaja zakon o dohodnini ( 1990)'). Med besedilom
citira ne vire in literaturo navedemo na koncu prispevka v poglavju 'Viri'. Razvrsti mo jih po abecednem
redu priimkov prvih avtorjev, oziroma po abecednem redu naslova dela, če delo ni avtorizirana. Vire
istega avtorja razvrstimo kronološko in z dodano črko, če gre za več del' istega avtorja v istem letu.
Primeri:
BAGATELJ, V. , 1995. Uvod v SGML.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgml/sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J. 1GRANT, G. E. 1JOHNSON, E. 1TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. 1MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cest Ljubljana, Spl:ošn.o združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ZGAJNAR, L., 1995. Sekan ci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča . 
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Bio masa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana , s.
40-54.
~ --, 1996. Enciklopedija Slovenije.-10. zv., Ljubfjana , Mladinska knjiga, s. 133.
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS št 43-2300/90.
v

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljene z zaporedni mi oznakami. Njihove
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila uporabljamo
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne datoteke, v besedi ~u označimo
z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani označimo s pripadajočo številko,
imenom avtorja in oznako gornjega roba . Nasl:ovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu
spodaj. Preglednice okvirimo, za oblikovanje vsebine polj ne uporabljajmo preslednice. Ročno izdelani
grafikoni in slike morajo biti neokvirjeni ter izrisani s tušem v velikosti lista A4. Računalniški izpisi
morajo biti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj 1,5 mm). Za
objavo barvne fotografije potrebujemo kontrastno barvno fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv.
O objavi barvne fotografije in njenem položaju med besedilom odloča urednik.
Uredništvo GV
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31. EFNS- Evropsko tekmovanje gozdarjev v nordijskem smučanju
Tradicija gozdarskih smučarskih tekmovanj v Sloveniji je kar dolga . Verjetno
srečanj gozdarjev, lesarjev in lovcev pred
več kof štirimi desetletji. Dokaj pozno~ šele leta 1990- pa smo se na povabilo
kolegov iz avstrijske Koroške vključili v številno evropsko druščina gozdarjev
- smučarjev. Deležni smo bili prisrčnega sprejema, med drugim tudi zaradi
sprememb, ki so se prav v tistem času dogajale pri nas. Kmalu smo bili
postavljeni pred vprašanje, kdaj bo prirea'itev v Sloveniji. Menim, da je bilo to
ob siceršnjem zanimanju za organizacijo posebno priznanje gozdarstvu
Slovenije. Z obiskom predsednika mednarodnega organizacijskega odbora,
gospoda Lauterwasserja, na Bledu in sprejemom pri ministru, gospodu Cirilu
Smrkolju, so se v letu 1997 začele priprave. že na lanskih tekmah v St. Mihaelu smo pripravili
predstavitev in celoten program prireditev. Ko smo od Avstrijcev prevzeli zastavo EFNS, smo
se šele prav zavedli, kako zahtevno nalogo smo si zadali.
To veliko srečanje gozdarjev- smučarjev Evrope je pomembna športna, strokovna in družabna
prireditev, saj so se tekmovanja v teh 311etih zvrstila v številnih znanih zimskošportnih središčih
po vsej Evropi.
Velik eomen EFNS je v vzpostavitvi osebnih stikov med ljudmi iz različnih držav in različnih
profilov (gozdnih delavcev, gozdarjev, lastnikov gozdov in ljubiteljev gozda). Lahko rečemo, da
je to eno najbolj množičnih evropskih strokovnih druženj, ki se z odpiranjem vzhodne Evrope fe
še širi. Prireditev omogoča osebno izmenjavo strokovnih mnenj ne fe na ekskut7ijah, pač pa
tudi na drugih strokovnih srečanjih. Marsikatere pobude, ki so povezale gozdarstvo v EU, so
prišle prav iz EFNS.
Povezanost smučarskega športa z delom gozdarjev se kaže povsod, še posebej v goratih
predelih Evrope in Skandinavije. Kljub večinoma dobri odprtosti gozdov je tudi pri nas pozimi
marsikje dostop do gozda možen te s smučmi. To pa zahteva primerno opremo, obvladovanje
osnov smučanja ter dobro telesno pripravljenost. V tem primeru to ni več le ena od oblik
rekreacije, pač pa sestavni del vsakdanjega dela gozdarja.

se le še redki spominjajo tistih prvih

Sedaj, ko je od zaključka EFNS preteklo že nekaj časa, lahko z olajšanjem ugotovimo, da
nam je delo vendarle uspelo dobro opraviti. S svojim odnosom do prireditve je zelo pomembno
vlogo odigral Zavod za gozdove Slovenije, še posebno Območna enota Bled ter gostitelji ekskurzij
(OE Kranj, Novo mesto, Kočevje, Tolmin in Sežana). Pogrešali smo fe predstavitev vloge in
dela ZGS. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s svojo podporo sploh omogočilo
organizacijo in izvedbo EFNS in državni sekretar, gospod Maksimilijan Mohorič, je opravil veliko
dela predvsem pri povezovanju dela med ministrstvi, ki so bila vključena.
ln preostalo gozdarstvo? Kljub dogovorom na ravni Splošnega združenja gozdarstva. ki združuje
vsa izvajalska podjetja, ni bilo pripravljenosti za sodelovanje. Naj bodo razlogi takšni ali drugačni,
res je škoda, da se tudi ta del gozdarstva ni predstavil na prireditvi- saj menda imamo kaj pokazati!
Prireditev nam je prinesla veliko pozitivnega. Tudi to, da je pokazala naše slabosti,
neorganiziranost in nesposobnost na nekaterih področjih.
Skratka 31. EFNSje bil velika priložnost, da pokažemo gozdarjem iz vse Evrope naše gozdove,
naravne in kulturne znamenitosti Slovenije, nenazadnje pa tudi svoje organizacijske sposobnosti.
Ali smo jo dovolj izkoristili? Tudi tokrat velja tisti pregovor o generalih po bitki ...

Janez Konečnik, dipl. inž . gozd.

~~~~c.s;>
58

GozdV 57 (1999) 2

Razprave
GDK: 267 : 148.2 : 180.1

Pomen gozdnega roba za biotsko raznolikost, s poudarkom na
plenjenju nameščenih ptičjih gnezd
Effects of Forest Edge on Biodiversity with the Emphasis on Depredation of Planted
Artificial Birds' Nests
Boštjan POKORNY*
Izvleček:

Pokorny, B.: Pomen gozdnega roba za biotsko raznolikost, s poudarkom na plenjenju nameščenih ptičjih gnezd.
Gozdarski vestnik, št. 2/1999. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 35.
Gozdni rob je biotop, ki je zaradi robnega učinka velikega pomena za vrstno raznolikost. Tradicionalno pojmovanje
gozdnega roba kot ekotona poudarja povečano število vrst v prehodni coni med dvema sosednjima ekosistemoma,
novejše raziskave pa kažejo, da je aktivnost plef1ilcev v prehodni coni močno povečana, zato predstavlja gozdni rob
za določene vrste posebno ekološko past Negativni robni učinek je najbolj opazen pri gnezden ju ptic pevk v fragmenti rani
krajini. Da bi ugotovili vpliv nekaterih krajinskoekoloških dejavnikov na uspešnost gnezdenja ptic, smo izvedli poskus
z umetni mi gnezdi. Poskus ni pokazal negativnega robnega učinka, zato pa smo ugotovili, da je izplen umetnih gnezd
v suburbani krajini večji kot v gozdnati, iz česar lahko sklepamo, da so talne gnezdilke bolj ogrožene kot gnezdilke
grmovnega sloja. Kljub nekaterim pomislekom je potrebno generalistične plenilce upoštevati kot pomemben dejavnik,
ki vpliva na vrstno sestavo, populacijsko gostoto in populacijsko dinamiko ornitofavne v fragmentirani krajini.
Ključne besede: gozdni rob, ekoton, omitologija, gnezdenje ptic, robni učinek, plenilci gnezd, umetna gnezda, fragmentacija
gozda, biotska raznolikost.

Ab stra et:
Pokorny, B.: Effects of Forest Edge on Biodiversity with the Emphasis on Depredation of Planted Artificial Birds'
Nests. Gozdarski vestnik, No. 2/1999. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 35.
A forest edge as a biotop has a notable value for the biodiversity due to the edge effect. A traditional concept
considers the forest edge as an ecotone with significantly higher species diversity comparing with adjacent ecosystems.
Nevertheless, the recent studies have pointed out the increasing predators' activity ina transition zone. ln consequence,
the forest edge could be an ecological trap for particular prey species. Negative edge effect is well known for many
breeding songbirds in fragmented landscape all over the world. With the intention of finding out the influence of some
ecological characteristics of landscape over birds' nesting success a field study with the artificial nests has been made.
The results show that the artifical nest-predation rate is much higher in the suburban landscape com pared to the forested
one from which we may conclude the predators jeopardise grounding nests much more as the above-ground nests. On
the contrary, the results did not show the negative edge effect. ln spite of some doubts the generalistic predators
should be considered as an important factor which influences species composition , population density and population
dynamic of ornithofauna in the fragmented landscape.
Key words: forest edge, ecotone, ornithology, birds' nesting, edge effect, nest predator, artificial nest, forest
fragmentation, biodiversity.

1 UVOD
INTRODUCTION
Ohranitev biotske raznolikosti je po letu 1992, ko je bila na Konferenci
o okolju in razvoju v Rio de Janieru sprejeta Konvencija o biološki raznovrstnosti, postala eden glavnih ciljev trajnostne rabe prostora v svetovnem
merilu. Sodobna družba se je šele v zadnjem času začela zavedati krize
izumiranja vrst, ki jo je s svojo aktivnostjo povzročil človek. Po oceni iz
leta 1980 bi lahko do konca leta 2000 izumrla 500.000 do 2,000.000
rastlinskih in živalskih vrst, kar pomeni skoraj 20 %vseh vrst, ki živijo na
Zemlji (SHAFFER 1987). Spreminjanje, uničevanje in fragmentacija habitatov, komercialen lov, naseljevanje neavtohtonih vrst, klimatske spremembe ter onesnaževanje okolja so najpomembnejši vzroki izumiranja vrst in
zmanjševanja biotske raznolikosti (DIAMOND 1986, Ml LLER 1998).
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Poznavanje biotske raznolikosti je predpogoj za njeno ohranitev. Predvsem je pomembno poznavanje ključnih -za ohranjanje biotske raznolikosti
najpomembnejših- biotopov in zgradbe ter delovanja njihovih življenjskih
združb. Med biotope, kjer je raznolikost največja in ki so za ohranitev le-te
izjemnega pomena , sodijo ekotoni, kot so npr. gozdni robovi.

1.1 Opredelitev gozdnega roba
1.1 Detinition of forest edge
Gozdni rob je stičišče dveh ali več gozdnih združb, različnih razvojnih
faz znotraj njih ali pa stičišče gozda z drugimi ekosistemi. Ločimo torej
notranje in zunanje robove gozda (PAPEŽ et al. 1997). Po nastanku so
lahko inherentni (naravno pogojeni) in inducirani (povzročeni). lnherentni
robovi so stabilni in nastanejo na meji med dvema rastlinskima združbama
kot posledica topografskih, geomorfoloških, talnih ali mikroklimatskih sprememb. lnducirani robovi so kratkoživi in nastanejo .kot posledica kratkotrajnih in izrazitih okoljskih ali antropogenih dejavnikov. O njih govorimo,
ko se znotraj ene rastlinske združbe pojavijo različne razvojne faze
(THOMAS 1979).
Za vrstno raznolikost je zlasti zanimiv zunanji gozdni rob, saj le-ta deluje
kot ekoton, medtem ko je lahko v naravno pogojen ih notranjih robovih zaradi
ostrejših razmer tudi manj vrst kot v sosednjih združbah (PAPEŽ et al.
1997). Točnih podatkov o dolžini zunanjega gozdnega roba v Sloveniji ni,
vendar pa Mlinšek (1996) ocenjuje, da meri najmanj 40 .000 km, torej toliko
kot ekvator. Njegovo oceno potrjujejo rezultati vzorčenja (ŽITNIK 1996), s
katerim so ugotovili, da v ljubljanskem GGO-ju meri dolžina zunanjega
gozdnega roba 39,16 ± 2,29 m/ha gozda. Ob upoštevanju vplivne površine
30 m na obe strani roba so v isti raziskavi tudi ugotovili, da znaša tako
ocenjena vplivna površina 23 % ± 2 % površine gozdov gozdnogospodarskega območja.

1.2 Namen raziskave in opredelitev problema
1.2 The purpose of a research and the definition of a problem
Gozdni rob že vse od leta 1933, ko je Aldo Leopold napisal delo Game
Management, velja za prostor s povečanim številom vrst. Ker se tu srečujeta
dva ali več različnih habitatskih tipov, je gozdni rob ekoton z izrazitim
pozitivnim robnim učinkom (LEOPOLD 1933, cit. LOVEJOY et al. 1986).
Upoštevaje gozdni rob kot ekoton, bi lahko sklepali, da je dolžina gozdnega roba v pozitivni soodvisnosti z vrstno raznolikostjo. Obratno naj bi
veljalo za razmerje med velikostjo notranjega okolja gozda in širino robne
cone. Vendar je podaljševanje gozdnega roba povezano s procesom fragmentacije gozdnega prostora, ki pomeni tudi zmanjšanje deleža notranjega
okolja fragmenta. Fragmentacija lahko povzroči lokalno izginevanje vrst,
zaradi česar se skupna raznolikost območja zmanjša, četudi naraste število
robnih vrst. Lokalno izginotje vrst zaradi fragmentacije je posledica zmanjšanja velikosti fragmenta pod potrebno velikost areala aktivnosti za določeno vrsto, posledica izgube habitatske heterogenosti, izpostavljenosti negativnim vplivom zunanjega okolja in negativnega rob nega učinka (WIL COVE et
al. 1986). Vpliv slednjega je najbolj e raziskan na primeru ptic (WILCOVE 1985,
WILCOVE et al. 1986, LOVEJOY et al. 1986, YAHNER 1 SCOTT 1988,
YAHNER et al. 1989, ANDREN 1992, RUDNICKY J HUNTER 1993,
LEIMGRUBER et al. 1994, HASKELL 1995, DONOVAN et al. 1997, SUAREZ
et al. 1997, ANDREN 1ANGELSTAM 1998, HARTLEY 1 HUNTER 1998).
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Ptice opravljajo celo vrsto pomembnih ekoloških funkcij: uravnavajo
številčnost populacij žuželk in malih sesalcev, oprašuj ejo številne rastlinske

vrste in jih istočasno tudi razširjajo. Ker živijo v vseh biomih in so lahko
opazne, hkrati pa so zelo občutljive na okoljske spremembe, so zelo dober
indikator stanja in dogajanj v okolju. Izmed 219 vrst v Sloveniji poznanih
gnezdilk se številčnost občutno zmanjšuje 36 vrstam {GEISTER 1998),
130 {59 %) pa jih je uvrščeno na Rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk
Slovenije (BRAČKO et al. 1994). V svetovnem merilu je izmed 9.600
poznanih vrst 11 % ogroženih, nadaljnjim 58 % pa upada številčnost
{MILLER 1998). Najpomembnejši vzrok njihove ogroženosti je izguba in
fragmentacija primernih habitatov. Povečanje mejnega območja {robne
cone) in s tem povečana izpostavljenost vrst plenilcem je ena najhujših
posledic fragmentacije {WILCOVE et al. 1986, MILLER 1998).
Gozdni rob je prostor, kjer je aktivnost manjših plenilcev močno povečana (WILCOVE et al. 1986, FOR MAN 1995). Zaradi izginotja velikih zveri
in ujed {posledica fragmentacije) naraste številčnost malih plenilcev, kot
so lisica ter predstavniki družine kun in vran (WILCOVE 1985, SO ULE 1986,
AN DREN 1992). Plenjene vrste, ki jih robna cona privlači, se zato znajdejo
v ekološki pasti (SUAREZ et al. 1997). že relativno majhno povečanje
stopnje ple nj enja lahko namreč v povezavi z ostalimi negativnimi dejavniki
fragmentacije povzroči izumrtje nekaterih vrst ali vsaj lokalnih populacij
določene vrste, saj so robni plenilci glede prehrane izraziti generalisti, zato
zanje ne velja enostavna zveza, da velikost populacije ene vrste plena
določa velikost populacije plenilca.
S krajinskoekološke perspektive se zato pojavljajo naslednja vprašanja:
- Ali je uspešnost gnezdenja (izplen gnezd) odvisna od oddaljenosti gnezda
od gozdnega roba?
- Kako daleč v notranjost fragmenta sega povečano plenjenje oziroma
kakšna mora biti velikost zaplate, da ima le-ta tudi notranje okolje glede
na aktivnost plenilcev?
- Ali obstajajo razlike v izplenu gnezd znotraj zaplat istega obsega v odvisnosti od krajinskega tipa (primerjava med agrarna in gozdnato krajino)?
- Ali so gnezdilke z določeno strategijo gnezdenja bolj izpostavljene kot
druge (primerjava med izpostavljenostjo talnih gnezdilk s tistimi, ki gnezdijo v grmovnem in drevesnem stoju)?
Da bi dobili odgovore na zastavljena vprašanja, smo na raziskovalnem
taboru Vinska Gora '98 izvedli poskus z umetnimi gnezdi {POKORNY 1998).
Zaradi številnih objektivnih pomanjkljivosti (prekratka izpostavljenost gnezd,
neustrezen čas, vrstno neprimerna jajca itd.) smo želeli spoznati predvsem
najustreznejšo metodologijo, ki bi nam v prihodnosti omogočila izvedbo
obsežnejše raziskave o izpostavljenosti prosto gnezdečih ptic plenilcem.
Ker je že Wilcove (1985) ugotovil, da gnezda duplarjev niso izpostavljena
pritisku plenilcev, smo raziskavo omejili na prosto gnezd eče talne gnezdil ce
in gnezdilce grmovnega sloja.

1.3 Delovne hi poteze
1.3 Working hypothesis
Pred izvedbo poskusa smo izoblikovali naslednje delovne hipoteze:
- izplen gnezd je največji na meji med dvema ekosistemoma (gozdnem
robu) in upada od roba proti notranjosti gozda;
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- znotraj gozdnih fragmentov istega obsega je v agrarni krajini izplen gnezd
večji kot v gozdnati krajini, saj je v slednji manjši plenilski pritisk predstavnikov vran (Corvidae);
-talne gnezdilke so izpostavljene tako talnim kot letečim plenilcem, zato
je ta skupina gnezdilk najbolj podvržena negativnemu robnemu učinku.

2 DOSEDANJA RAZISKOVANJA PROBLEMA
2 PREVIOUS RESEARCH

2.1 Biotska raznolikost ornitofavne v gozdnem prostoru
2.1 The biodiversity of ornithofauna in the forest ecosystem
V Sloveniji je bilo do leta 1995 ugotovljeno pojavljanje 364 vrst ptic
(BRAČKO et al. 1994), od katerih jih 219 pri nas tudi gnezdi (GEISTER
1995). Veliko pestrost gnezdeče ornitofavne v Sloveniji kaže primerjava z
nekaterimi evropskimi državami, saj gnezdi v Veliki Britaniji prav tako 219
vrst, na Poljskem 224, v Avstriji 227, v Nemčiji 237 in v Italiji 254 vrst (PAPEŽ
et al. 1997).
Čeprav so številne vrste glede svojih gnezditvenih habitatov izraziti
generalisti, pa lahko iz dela Ornitološki atlas Slovenije (GEISTER 1995)
okvirno povzamemo, da ima izmed 219 vrst gnezdilk prednostno območje
gnezdenja v vodnih in obvodnih ekosistemih 56 vrst (26 %), v agrikulturnih
ekosistemih 30 vrst (14 %), v urbanih ekosistemih 15 vrst (7 %), v gozdnih
ekosistemih (upoštevanje tudi gozdni rob) 84 vrst (38 %) in drugje (kamnalomi, peskokopi, svet nad gozdno mejo, grmišča in makija) 34 vrst (15 %).
Izmed 84 vrst, ki imajo prednostni gnezditveni habitat v gozdnem ekosistemu, je za raziskavo zanimivih 19 vrst, ki gnezdijo predvsem na tleh ali
v grmovnem sloju. Te vrste so: fazan (Phasianus colchicus), gozdni jereb
(Tetrastes bonasia), sloka (Sco/opax rusticola) in podhujka (Caprimulgus
europaeus) iz reda nepevcev ter drevesna cipa (Anthus trivialis), stržek
(Troglodytes trog/odytes) , siva pevka (Prunella modularis), mali slavec
(Luscinia megarhynchos), taščica (Erithacus rubecu/a), kos (Turdus merula),
cikovt (Turdus philomelos), črnoglavka (Sylvia atricapilla), grmovščica
(Phyl!oscopus sibilatrix), vrbja listnica (Phylloscopus collybita), dolgorepka
(Aegithalos caudatus), rjavi srakoper (Lanius co/lurio), gril ček (Serinus serinus),
zelenec (Ch/oris eh/oris) in kalin (Pyrrhula pyrrhula) iz reda pevcev.

2.2 Gozdni rob kot ekoton
2.2 Forest edge as an ecotone
Gozdni rob ni samo meja med gozdnim in negozdnim ekosistemom,
tudi ni le vsota dejavnikov obeh ekosistemov, ampak je kakovostno nov
ekosistem (ŽITNIK 1996). Thomas (1979) opredeljuje rob kot prostor, kjer
se srečujejo različne rastlinske združbe; območje, v katerem so opazni
vplivi prehoda med združbami, je ekoton.
Leopold (1933) je kot eno najbolj očitnih značilnosti ekotonov izpostavil
bistveno višjo vrstno pestrost v primerjavi z drugimi habitati (cit. KROHNE
1998). Odum (1971) je definiral ekoton kot "prehod med dvema ali več
različnimi zdrl!žbami ... ; biocenozo v ekotonu običajno sestavljajo številne
vrste iz obeh sosednjih ekosistemov, poleg njih pa še organizmi, ki so
značilni in pogosto omejeni na ekoton ... ;povečanje raznolikosti in gostote
organizmov na stikališču dveh združb je poznano kot robni efekt" (cit.
HOLLAND 1 RISSER 1991 ).
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Slika 1: Gozdni rob je velikega pomena za biotsko raznolikost

Figure 1: Forest edge has an essential value for the biodiversity

Pestrost prosto živečih živali je v ekotonih povezana s pestrostjo rastlinske združbe in s habitatsko raznolikostjo. V gozdnem robu uspevajo
številne plodonosne drevesne in grmovne vrste. Za mnoge med njimi je
značilna zoohorija. Med najpomembnejšimi prenašalci semen so ptiči, zato
je v gozdnem robu opazna pozitivna povratna zveza med rastlinami in
ornitofavno: rastline zagotavljajo sadeže, ki privlačijo veliko število ptic,
le-te pa razširjajo semena, kar ima za posledico večanje številčnosti rastlin
in s tem njihovih plodov (FORMAN 1 GODRON 1986).
Upravljanje z divjadjo je dolgo časa temeljila na povečani biomasi in
produktivnosti vretenčarjev v robni coni. Thomas (1979) navaja, da so
robovi in njihovi ekotoni bogati z divjadjo tako glede številčnosti vrst kot
številčnosti osebkov določene vrste. Vendar so upravljalci s prosto živečimi
živalmi precenjevali pozitivni pomen robnega učinka za pestrost živalskega
sveta, saj so jih zanimale predvsem lovne vrste divjadi, kot so srnjad
(Capreolus capreolus), belorepi jelen (Odocoileus virginianus) ali fazan
(Phasianus colchicus), ki so izraziti prebivalci gozdnega roba. Ko sta Gates
in Gysel (1978) ugotovila, da je gnezditveni uspeh ptic pevk v bližini gozdnega roba bistveno nižji kot v notranjosti gozda, je postalo očitno, da ima
gozdni rob izrazit negativen vpliv na nekatere rastlinske in živalske vrste
(cit. WILCOVE et al. 1986).

2.3 Gozdni rob kot ekološka past
2.3 Forest edge as an ecological trap
Povečana biomasa rastlin ima za posledico povečano biomaso herbivorov, zaradi česar številne plenilske vrste usmerijo svojo aktivnost ravno
v območje gozdnega roba. Plenjene vrste, ki jih gozdni rob privlači, se zato
znajdejo v ekološki pasti. Ker se zaplate kot "otoški habitati" od pravih
otokov razlikujejo po tem, da je življenjska združba zaplate v interakciji z
združbo matice (izpostavljenost plenjenju in tekmovanju), lahko nastopi
negativni robni učinek, katerega jakost narašča z upadanjem velikosti
zaplate (LEVENSON 1981, cit. ANDREN 1 ANGELSTAM 1988}.
Wilcove (1985) je bil med prvimi, ki je v Marylandu (ZDA) ugotovil, da
je stopnja plenjenja gnezd v manjših zaplatah gozda večja kot v velikih,
kar je pojasnil z dejstvom, da v majhnih zaplatah ni velikih plenilcev, ki bi
uravnavali številčnost malih plenilcev. Isti avtor je tudi ugotovil, da je izplen
gnezd odvisen od krajinskega tipa, saj je bilo v gozdnih zaplatah v agrarni
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krajini izplenjenih 47,5 % gnezd, v suburbani krajini pa 70,5 % gnezd .
Raziskave s Švedske (ANDREN 1 ANGELSTAM 1988) so pokazale, da v
agrarni krajini stopnja plenjenja gnezd z oddaljenostjo od gozdnega roba
proti notranjosti gozda upada, medtem ko v gozdni krajini teh razlik ni .
And ren ( 1992) je ugotovil, da z veča njem deleža agrikulturn ih ekosistemov
narašča stopnja plenjenja gnezd. V pregledu vseh v ZDA opravljenih raziskav z umetnimi gnezdi sta Hartley in Hunter (1998) ugotovila, daje stopnja
plenjenja gnezd v tesni povezavi z deležem gozda znotraj kroga s pol me rom
1O km od središča raziskave (torej od krajinskega tipa) in da je negativni
robni učinek prisoten predvsem v krajinah z majhnim deležem gozda. Do
enakih zaključkov je prišel tudi Donovan s sod. (1997).
Raziskave Wilcova s sod. (1986) so pokazale, da povečano plenjenje
sega 300 do 600 mv notranjost gozda, kar pomeni, da gozdni fragmenti,
ki so manjši od 1OO ha, dejansko nimajo notranjega okolja. V nasprotju z
njimi sta Andren in Angelstam (1988) ugotovila, da robni učinek v oddaljenosti 200-500 mod gozdnega roba ni več zaznaven. Ocenjevanje globine
notranjega okolja gozdnih zaplat in enot gozdnih matic je pokazalo, da je
v Sloveniji le polovica površine gozdov oddaljena več kot 300m od gozdnih
robov, medtem ko je jeder, ki so od robov z negozdnimi zemljišči oddaljena
nad kilometer, le 12% celotne gozdne površine. Vsaj četrtino slovenskih
gozdov predstavljajo površine, ki so od gozdnih robov oddaljene manj kot
150m (HLADNIK 1998).
Večina raziskav uspešnosti gnezdenja ptic je bila opravljena v zmernem
klimatskem pasu Evrope in Severne Amerike. Ena redkih izjem je raziskava
iz Amazonije, kjer je Lovejoy s sod. (1986) proučeval vpliv induciranega
gozdnega roba na pestrost ptic. Eno leto po opravljenem goloseku so v
gozdnem robu odlov ili 38 % manj ptic kot 50 m v notranjosti gozda in 60 %
manj kot 1 km v notranjosti gozda. Podobne razlike so ugotovili tudi v številu
vrst, saj so na robu odlovili 28, 1 km v notranjosti gozda pa 50 vrst. Poudariti
pa je potrebno, da je raziskava pokazala upad pestrosti ornitofavne le za
inducirane in ostre gozdne robove. Raziskava iz Illinoisa (SUAREZ et al.
1997) je pokazala, da je stopnja plen jenja vzdolž ostrih robov dvakrat večja
kot vzdolž poraščenih robov. V nasprotju s tem pa v Pennsylvaniji (YAHNER
et al. 1989) niso ugotovili razlik v izplenu gnezd med robovi z različno
vegetacijsko zgradbo.
Wilcove (1985) je ugotovil razlike v izpostavljenosti gnezdilcev z različ
nimi strategijami gnezdenja: najbolj izpostavljeni so talni gnezdilci, medtem
ko gnezda duplarjev praktično niso ogrožena. Do drugačnih zaključkov so
prišli Yahner in Scott (1988), Yahner s sod. (1989) ter Rudnicky in Hunter
(1993), ki so ugotovili, da so talni gnezdilci manj izpostavljeni plenjenju
kot tisti, ki gnezdijo v grmovnem ali drevesnem sloju, saj so gnezda slednjih
lažje dostopna letečim plenilcem, predvsem vrstam iz rodu vran (Corvus)
in šoj ( Garrulus, Cyanocitta).

2.3.1 Osnovne ekološke značilnosti najpomembnejših plenilcev
gnezd
2.3.1 Some basic ecological characteristics of the most important nestpredator species
Čeprav so bile naštete raziskave z umetnimi gnezdi opravljene na treh
kontinentih, torej v razmerah z različno zastopano združbo plenilcev, pa
vendarle obstaja pomembna analogija v izsledkih- najpomembnejši "krivci"
povečanega plenjenja so generalistični plenilci, ki opravljajo glavnino svoje
aktivnosti v agri kulturnih ekosistemih, vendar pa plenijo tudi znotraj gozdov.
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Znano je (ANDREN 1992), da s fragmentacijo gozdnega prostora in z
večanjem deleža agrikulturnih ekosistemov gostota generalističnih plenilcev
bistveno naraste.
V prehrani večine generalističnih plenilcev so jajca zastopana z manj
kot 1 %deležem, saj gnezd ne iščejo namerno, temveč jih plenijo povsem
naključno med iskanjem drugih prehranskih virov. Zaradi tega so najbolj
pogoste vrste tudi najpomembnejši plenilci gnezd (AN DREN 1992).
Med najpomembnejše plen ilce ptičjih gnezd spadajo predstavniki vranov
(YAHNER 1 SCOTI 1988, YAHNER et al. 1989, ANDREN 1992). Krokar
(Corvus corax), navadna kavka (Corvus monedula), sraka (Pica pica) in
delno tudi šoja (Garru/us glandarius) so habitatski specialisti. Krokar in
šoja imata prednostni habitat v notranjem okolju gozda, sraka in kavka pa
v agrikulturnih ekosistemih. V nasprotju z njimi sta siva in črna vrana
(Corvus corone ssp.) izrazita habitatska generalista. Zaradi svoje številč
nosti je zlasti siva vra na zelo pomemben plenilec gnezd v gozdnem robu
in v manjših gozdnih zaplatah v agrarni krajini. V fragmentirani gozdnati
krajini je pomemben plenilec gnezd tudi šoja (ANDREN 1992).
Med zvermi so najpomembnejši plenilci gnezd lisica (Vu/pes vu/pes),
jazbec (Me/es meles), kuna zlatica (Marles marles), kuna belica (Marles
foina), hermelin (Mustela erminea), mala podlasica (Mustela foina) in dihur
(Mustafa putorius). Lisica je habitatski in prehranski generalist, ki pleni
gnezda povsem naključno; jajca predstavljajo v njeni prehrani okrog 2 %
(LABHARDT 1994, KRYŠTUFEK et al. 1988). Jazbec je sicer gozdna žival,
ki pa ne potrebuje velikih strnjenih sestojev. Andersen (1954) je ugotovil,
da so v prehrani jazbecev na Danskem ptičja jajca zastopana s 7 %deležem
(cit. KRYŠTUFEK et al. 1986). Z izjemo kune zlatice, kije tipična prebivalka
gozdne krajine, so vse ostale predstavnice kun prebivalka kulturne krajine
in so glede prehrane generalisti. Jajca in ptice so v njihovi prehrani zastopane s 5% do 1O% deležem, pri čemer največjo nagnjenost do tega prehranskega vira kaže dihur (KRYŠTUFEK et al. 1986). Zelo pomembni plenilci gnezd
ptic pevk so mali glodal ci (HASKELL 1995, LEIMGRUBER et al. 1997).
Priložnostno plenijo gnezda tudi divji prašiči (Sus scrofa) (KRžE 1982).

3 METODE DELA
3 WORKING METHODS
Na raziskovalnem taboru Vinska Gora '98 smo izvedli poskus z umetni mi
gnezdi, in sicer v gozdnati in v suburbani krajini. V gozdnati krajini smo
umetna gnezda postavili v treh transektih dolžine 350 m na severnem
pobočju Temnjaka, in sicer od gozdnega roba navzgor do vrha hriba (675785 m n.v.). Vsi trije transekti so ležali v združbi bukovja s tevjem
(Hacquetio-Fagetum). Transekta 1 in 2 sta bila položena v semenski sestoj
bukve, transekt 3 pa v sestoj bukve z antropogene primesjo smreke in
macesna. V suburbani krajini smo za vzorčni sestoj izbrali zasmrečen sestoj
v neposredni bližini Vinske Gore (355-375 m n.v.). Upoštevaje oddaljenost
od gozdnega roba, smo gnezda (razen enega) postavili v parih (talno
gnezdo in gnezdo v grmovnem sloju). Oddaljenost med pari je bila 35m.
Skupno smo postavili 73 gnezd (66 v gozdnati in 7 v suburbani krajini).
Osnovni namen raziskave je bil usmerjen k ugotavljanju stopnje plenjenja gnezd v odvisnosti od oddaljenosti od gozdnega roba. Zaradi tega je
predstavljal glavni objekt raziskave sestoj v gozdnati krajini, medtem ko
smo sestoj v suburbani krajini vključili le za primedavo in smo v njem položili
bistveno manj gnezd. Kljub temu je primerjava vpliva krajinskega tipa na
stopnjo plenjenja možna in zanimiva.
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Gnezda smo postavili na tla in v grmovni sloj po opisani metodologiji
(WILCOVE 1985, ANDREN 1 ANGELSTAM 1988, YAHNER et al. 1989).
Pri poskusu smo uporabili jajca domačih kokoši (Gallus gallus) , kot umetna
gnezda pa plastične podstavke cvetličnih lenčkov s premerom 1Ocm. Vsak
podstavek smo pokrili s suhim listjem in vanj položili 2 jajci. Okrog talnih
gnezd smo posuli mivko , da bi po stopinjah ugotovili plen ilca. Pri delu smo
uporabljali gumijaste rokavice, da bi zmanjšali vonj po človeku.
Slika 2: Umetno gnezdo, postavljeno na tla (Vse foto: Bašljan
Pokomy)

Figure 2: The artificial grounding
nest (All photo: Bošljan Pokorny)

Gnezda smo postavili v ponedeljek, 17. 8. 1998. Izplen smo preverjali
trikrat: prvič po dveh, drugič po štirih in tretjič po desetih nočeh izpostavljenosti. Istočasno s pregledom gnezd smo izvedli popis osnovnih ekoloških
karakteristik posameznega para gnezd: oddaljenost od gozdnega roba,
razvojno fazo gozda, sklep krošenj, pokrovnost zeliščnega in grmovnega
sloja, skalovitost, položaj gnezda in vrsto najbližjega drevesa.

4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4 RESULTS AND DISCUSSION
Po dveh nočeh ni bilo izplenjeno nobeno gnezdo. Pri drugem pregledu
(po štirih nočeh) smo našli 4 izplenjena taina gnezda v gozdnati krajini ter
5 izplenjenih gnezd (3 taina in 2 v grmovnem sloju) v suburbani krajini. Po
desetih nočeh je bilo skupno izplenjenih 54 gnezd: v suburbani krajini so
bila izplenjena vsa gnezda, v gozdnati krajini pa 71 %postavljenih gnezd
(82% talnih in 60% v grmovnem sloju).
Plenilca nam je uspelo določiti v enajstih primerih. V enem primeru je
bila to kuna (Marles sp.), v desetih pa srednje velik ptič, po vsej verjetnosti
šoja (Garrulus glandarius). Ker v preostalih izplenjenih gnezdih ni bilo
nobenih ostankov skljuvanih jajc, domnevamo, da so bili plenilci predstavniki zveri - lisica ali kuna.
Poskus je potrdil dve hipotezi , in sicer: da je vpliv plenilcev na uspešnost
gnezdenja ptic v suburbani krajini bistveno večji kot v gozdnati (grafikon 1)
in da so talni gnezdilci bolj ogroženi kot gnezdllci grmovnega sloja. Prvo
ugotovitev si lahko razlagamo z večjo prisotnostjo vranov v suburbani krajini
v primerjavi z gozdnato, zanemariti pa ne gre tudi plenjen ja domačih mačk
in psov. Za talne gnezdilce pa velja, da so izpostavljeni večjemu številu
plenilskih vrst kot gnezdil ci grmovnega sloja, saj jih poleg vranov ogrožajo
tudi male zveri.
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Grafikon 1: Prime~ava deleža izplenjenih umetnih gnezd med
gozdnato in suburbano krajino
Gra ph 1: The comparision of
artifical nest-predat/on rates in
forested and suburban landscape
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Hipotezo o negativnem rob nem učinku (povečanem izplenu na gozdnem
robu) je poskus ovrgel. Izplen gnezd na pobočju Temnjaka je bil namreč v
nasprotju z našimi pričakovanji zabeležen po celotnem transektu, neizplenjena pa so ostala le posamezna gnezda v različni oddaljenosti od roba
(grafikon 2). Posebej zanimivo je, da so ostala neizplenjena vsa gnezda, ki
so bila postavljena v samem gozdnem robu. Vzrok je predvsem v večji
skritosti gnezd (razvitost grmovnega sloja), s čimer se da pojasniti tudi
naključno pojavljanje neizplenjenih gnezd po transektih. Za večino lokacij
neizplenjenih gnezd namreč velja, da je bil tam grmovni ali zeliščni sloj
zelo dobro razvit. Kljub temu. da vzorec izplena gnezd ni izrazit, imamo
občutek, da ima v gozdnati krajini na izplen gnezd največji vpliv pokrovnost
grmovnega in zeliščnega sloja (skritost gnezd), medtem ko o negativnem
robnem učinku ne moremo govoriti . Ugotovitev se ujema z zaključki
Andrena in Angelstama (1988), ki zaradi nižje številčnosti vranov v gozdnati
krajini nista ugotovila negativnega robnega učinka.
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Grafikon 2: Vpliv oddaljenosti od
gozdnega roba na delež izplenjenih umetnih gnezd
Graph 2: Artificfa/ nest-predation
rates in dependence of distance
from forest edge
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S poskusom nismo ugotovili vpliva drevesne sestave na stopnjo izplena
gnezd . Transekta 1 in 2 sta bila položene v semenskem sestoju bukve,
transekt 3 pa v sestoju bukve s primesjo smreke in macesna. Kljub prisotnosti iglavcev med transekt1 v izplenu ni bilo opaznih razlik. Omeniti pa
velja, da v vrstni sestavi zeliščnega in grmovnega sloja ni bistvenih razlik
med transekti (rastišče Hacquetio-Fagetum).
V večini dosedanjih raziskav so bila gnezda izpostavljena 5 noči. Razlika
med prvim, drugim in tretjim pregledom je pokazala, da bi poskus moral
trajati vsaj 10-20 dni, kolikor v povprečju traja gnezdenje ptic. Vendar se
bistveno povečanega izplena med tremi pregledi ne da razložiti le z daljšim
GozdV 57 (1999) 2
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časom izpostavljenosti, ampak so verjetno vzroki tudi drugje; omeniti velja
predvsem izgubo vonja po človeku in etološki odziv plenilcev (priučitev na
novo prehransko komponento).

5 ZAKLJUČKI
5 CONCLUSIONS
Od zgradbe krajine je v veliki meri odvisna biotska raznolikost, saj je
prepletanje krajinskih elementov in ustrezno razmerje med velikimi in malimi zaplatami znotraj neke matice predpogoj, da so ~ krajini
prisotne tako vrste notranjega okolja kot vrste robnih con. Gozdni rob je
biotop, ki je zaradi robnega učinka velikega pomena za vrstno raznolikost.
Tradicionalno pojmovanje gozdnega roba kot ekotona poudarja povečano
število vrst v prehodni coni med dvema ekosistemoma. novejše raziskave
pa kažejo, da je aktivnost plenilcev v prehodni coni povečana, zato lahko
predstavlja gozdni rob za določene vrste ekološko past.
Zaradi nekaterih pomanjkljivosti (prekratka izpostavljenost gnezd, odsotnost starševske ptice, uporaba vrstno neprimernih jajc, neustrezen čas
itd.) poskus z umetnimi gnezdi ne kaže dejanske naravne izpostavljenosti
gnezd, pač pa je pokazatelj relativne izpostavljenosti v odvisnosti od velikosti fragmenta, oddaljenosti od gozdnega roba, krajinskega tipa in strategije gnezdenja. Da bi ugotovili dejanski vpliv nekaterih krajinskoekoloških
parametrov na uspešnost gnezdenja ptic v naših razmerah, bi bilo smiselno
-na podlagi dosedanjih ugotovitev in izkušenj -ponoviti poskus v poglobljeni
in razširjeni obliki.
Plenilske vrste so sestavni del prehranjevalnih verig . Zaradi uravnal ne
vloge so odločilen člen za stabilno delovanje življenjskih združb in so kot
takšne nujno potrebne v vsakem ekosistemu. Povečana stopnja plenjen ja
sama po sebi še ne pomeni nujno tudi ogrožanja določenih vrst, saj imajo
plenjene vrste razvite številne obrambne mehanizme, kot so večje število
gnezd in zmanjšana smrtnost odraslih osebkov (OPDAM 1991 ). Vendar
lahko porast številčnosti majhnih generalističnih plenilcev (npr. lisica, vrani)
v kombinaciji z drugimi negativnimi dejavniki ogrozi obstoj določenih lokalnih populacij redkih vrst ptic, kot so sloka, podhujka ali rjavi srakoper. Na
številčnost majhnih plenilcev pa odločilno vpliva človek z neposrednimi (npr.
cepljenje proti steklini) in še bolj s posrednimi (izboljšanje habitatske
primernosti) ukrepi. Primer slednjih je fragmentacija gozdnega prostora
zaradi urbanizacije in številnih golosekov, ki so se zaradi neurejenih razmer
v slovenskem gozdarstvu pojavili v zadnjem desetletju. V takšnih razmerah
je generalistične plenilce potrebno upoštevati kot pomemben dejavnik, ki
vpliva na vrstno sestavo, populacijsko gostoto in populacijsko dinamiko
ornitofavne v fragmentirani krajini.
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EFFECTS OF FOREST EDGE ON BIODIVERSITY WITH THE EMPHASIS ON DEPREDATION
OF PLANTED ARTIFICIAL BIRDS' NESTS
Summary
A landscape structure has a notable influence over the biodiversity. A mosaic structure of landscape
components and a matrix composed of both big and small patches are the perquisite for the presence of
the interior species as well as the edge species. A forest edge as a biotop has a significant value for the
biodiversity due to the edge effect. A traditional concept considers the forest edge as an ecotone with
significantly higher species diversity compared to adjacent ecosystems. Nevertheless, the recent studies
have pointed out the increasing predators' activity in a transition zone. ln consequence, the forest edge
could be an ecological trap for particular prey species. Negative edge effect is well known for many nesting
songbirds in fragmented Jandscape.
With the intention of finding out the influence of some ecological characteristics of landscape over bird s'
nesting success a field study with the artificial nests has been done. On the bas is of the results we tried to
answer the following questions:
-How does the distance from the forest edge influence the birds' nesting success?
- What is the minimum size of the forest patch to have the interior considering the predators' activity?
-Are there some differences in nest-predation rates considering the landscape type?
- Are the avian species with certain nesting strategy more exposed to predation com pared to another ones
(the comparisbn among ground nests and the above-ground nests)?
The depredation of nests had been contra li ed for three times: after two, four and ten nights of exposure.
Both first and second control we re made too soon, thus the results of the third control are the most interesting.
They show that the artificial nest-predation rate is much higher in the suburban landscape com pared to the
forested one (1 OO% and 71 % nest-predation rates, respectively) from which we may conclude the predators
jeopardise grounding nests much more as the above-ground nests (82% and 60 %, respectively). The first
statement could be explained with higher density of ravens in suburban landscape com pared to the forested
one as well as with the higher predation of domestic animals (e.g. dogs and cats) in the suburban landscape.
The grounding nests are threatened not only by the avian predators (ravens) but also by the small carnivores.
On the contrary, the results did not show the negative edge effect. The nest-predation rate depends mostly
on the density of herb and shrub layer (nests' secrecy) while the distance from the forest edge has no
significant influence on the predation of nests.
Due to some deficiency (visibility of nests, absence of parents, use of inappropriate eggs etc.) the field
study with artificial nests does not show the real natural exposure of nests. Nevertheless, it could be the
perfect indicator of relative exposure in dependence of some landscape and ecological characteristics,
such as a patch size, the distance from the forest edge, the landscape type and the nesting strategy. ln
spite of some doubts the generalistic predators should be considered as an im porta nt factor which influences
species composition, population density and population dynamic of ornithofauna in the fragmented
landscape.
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ogledi na nabavo zgibnih traktorjev za spravilo lesa
Views on Purchasing of Skidders for Wood Skidding
Darko K LOBUČAR* , Boštjan KOŠ IR**
l (zvleče·k:

Klobučar,

0., Košir, B.: Pogledi na nabavo zgibnih traktorjev za spravilo lesa. Gozdarski vestnik, št. 2/1999. V
s pov.zetkom v angleščini, cit. lit. 8.
Gozdarski zgibni. traktor je stalno prisoten v opremi gozdnogospodarskih organizacij že od konca šestdesetih let. V
članku je opisana analiza ankete o uporabi gozdarskih zgibnih traktorjev v gozdni proizvodnji in o možnostih za prodajo
oziroma nabavo teh strojev. Rezultati analize potrjujejo dejstvo, da bodo gozdarska izvajalska podjetja za nemoteno
izvajanje gozdne proizvodnje še vedno nabavljala in uporabljala tovrstne stroje.
slovenščini,

K'ljučne

besede: spravilo lesa, gozdarski stroj, gozdarski zgibni traktor, uporaba, ponudba, povpraševanje, marketing, anketa.

Abstract:
Klobučar, 0., Košir, B.: Views on Purchasing of Skidders for Wood Skidding. Gozdarski vestnik, No. 2/1999. ln
Slovene with a summary in English, lit. quot. 8.
Logging s'kidder is permanently present among forest enterprises equipment from the end of the sixties. Presen!
article describes an analysis of a survey about logging skidders used in forest production as well as their possibilities
of selling or purchasing. The results of this analysis confirm the fact that suclil a machines are expected to be further
used by the forest enterprises in order to run the forest production smoothly.

Key words: wood skidding, forestry machine, skidder, use, supply, demand, marketing, survey.

1 UVOD
INTRODUCTION
Gozdarske zgibne traktorje smo pričeli uporabljati na prelomu šestdesetih in sedemdesetih let. Takrat so pomenili preusmeritev s spravila pretežno kratkega lesa (4 m) na daljši les (8 m in več). Te spremembe so
sovpadale z gradnjo prvih mehaniziranih lesnih skladišč, ki so bila grajena
za lupljenje dolgega lesa iglavcev, z uvajanjem novih hidravličnih nakladalnih naprav in večjih gozdarskih transportnih kompozicij. Napredna
gozdna gospodarstva so takrat prešla s tehnologij kratkega lesa na tehnologije srednjedolgega oz. dolgega lesa, kar je zahtevalo tudi vrsto organizacijskih ukrepov. Od tedaj so zgibni traktorji stalnica v opremljenosti
mnogih gozdnogospodarskih organizacij, čeprav so podjetja kot osnovni
stroj za spravilo lesa uporabljala prilagojene kolesne traktorje, ki so dejansko obvladovali večino za traktorje primernih površin.
Spremembe v gozdarstvu po l. 1994 so pomenile tudi spremembe v
opremljenosti gozdarskih podjetij za spravilo lesa. Opažamo, da so gozdarski zgibni traktorji ostali pomemben del opremljenosti podjetij prav zaradi
svojih specifičnlh lastnosti (KOŠIR 1997, 1998). Med temi lastnostmi je
tudi velika robustnost teh strojev, ki z drugimi besedami pomeni dolgotrajno
uporabo v zelo zahtevnih delovnih razmerah. če pogledamo današnjo
strukturo teh traktorjev po znamkah, vidimo, da poleg zgibnikov lwafuji, ki
so se pojavili pri nas v devetdesetih letih, še vedno obratujejo nekateri
traktorji slovenske proizvodnje iz osemdesetih, kot so BELT. prvi med
Woody-ji, kot tudi razmeroma stari Timberjacki. Zamenjava teh traktorjev
oz. razmislek, s katerimi traktorji te skupine zamenjati obrabljene stroje, je
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aktualen že nekaj časa. V tem prispevku želimo oceniti možnosti in težave
pri prodaji gozdarskih zgibnih traktorjev v Sloveniji.

2 MESTO ZGIBNIH TRAKTORJEV PRI NAS
2 POSITION OF LOGGING TRACTORS IN SLOVENIA
Zgibni traktor je stroj, ki je grajen za spravilo lesa v najtežjih razmerah,
ki jih je še mogoče obvladati s kolesnimi traktorji. Ena od značilnosti takšnih
strojev je tudi razmeroma visoka nabavna cena. Njihovi učinki so ponavadi
zelo visoki, vendar so zaradi visoke cene delovne ure v povprečnih delovnih
razmerah le redko konkurenčni prilagojenim kmetijskim traktorjem. Prodaja
te vrste trakto~ev je zato omejena na majhen krog uporabnikov in na majhne
količine. Ta značilnost še dodatno zožuje krog potencialnih kupcev. Prodajalec zgibnih traktorjev mora predvsem poudariti njihove dobre lastnosti
in s tem opravičiti visoko nabavno ceno.
Gozdarski zgib ni traktor je stroj, ki ima izredne sposobnosti, saj je grajen
prav za gozd. Predvsem ga odlikuje sposobnost premagovanja velikih
terenskih naklonov in ovir na tleh, okretnost in stabilnost ter sposobnost
vlačenja velikih bremen. Delo v takšnih razmerah mu omogočajo njegove
lastn.osti, kot so velika moč motorja, optimalna razporeditev teže traktorja
na obe osi, optimalno postavljeno težišče stroja, močni vitli in razmeroma
velike dimenzije traktorja (KOŠIR 1997, 1998). Nekateri so mnenja, da
traktor zaradi svojih dimenzij povzroča preveč škode na gozdnih tleh in
gozdnem drevju, vendar pa po drugi strani tisti, ki se ukvarjajo z gozdno
proizvodnjo, menijo, da bo zgibni traktor vedno prisoten v gozdovih prav
zaradi zgoraj naštetih lastnosti, ki mu omogočajo delo v najtežjih terenskih
razmerah . Glede na specifičnosti površja Slovenije je to zelo pomembno,
saj imamo v Sloveniji veliko terenov z ekstrem nimi nakloni in gozdove, kjer
drevesa dosegajo izredno velike dimenzije. ln ravno v takšnih razmerah
se pokažejo zmogljivosti takšnih strojev.
Šibka stran gozdarskega zgib nega traktorja so vsekakor njegove dimenzije . To je stroj, ki je za naše pojmovanje zelo širok (pogosto več kot 2m),
čeprav so manjši zgibniki enako široki ali celo ožji od večjih prilagojenih
kmetijskih traktorjev, ki jih poznamo pri nas. Skozi zgodovino uporabe se
je teh strojev prijelo slabo ime prav zaradi velikih dimenzij in zaradi posledic,
ki jih je ob napačni uporabi PL!ščalo spravilo lesa s temi stroji v sestoju,
vendar znamo danes s pomočjo priprave dela te stroje uporabljati tudi brez
večjih škod v sestojih. Vedeti moramo še to, da so zgibniki, ki jih uporabljamo pri nas, med najmanjšimi tovrstnimi stroji na svetu. če primerjamo
dimenzije zgibnih traktorjev, ki jih uporabljamo pri nas, z dimenzijami strojev
za podiranje ali zgibnih prikoličarjev, vidimo, da so zgibniki kvečjemu nekaj
ožji, čeprav je tudi več izjem.
Slovenija je slabo pokrita z zastopniki večjih proizvajalcev gozdarskih
zgibnih traktorjev. Ti zastopniki tudi ne izvajajo organiziranega marketinga,
kar se zdi razumljivo glede na skromen potencial našega trga. Izvajalci
del v gozdni proizvodnji dobivajo informacije o teh strojih v glavnem na
gozdarskih sejmih v tujini in le redko pri nas. Ti sejmi potekajo pogosto v
naravi, kar pomeni, da v času sejma stroji delajo v gozdu in tam prikazujejo
svoje zmogljivosti. Ker je v svetu precej proizvajalcev tovrstnih strojev in
ker je organizacija teh sejmov zelo draga, so ti sejmi le v daljših časovnih
obdobjih. Proizvajalci zgibnih traktorjev nudijo informacije tudi preko inter~
neta. Vendar pa mnogi potencialni uporabniki nimajo dostopa do svetov-
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nega spleta oz. informacij tam niti ne iščejo, saj se tak način prodaje šele
uveljavlja. Edini slovenski proizvajalec zgibnih traktorjev (VILPO d. o. o.)
je prav zaradi pomanjkljivega obveščanja bolj znan v tujini, kjer dela tudi
več teh traktorjev kot doma.
Informacije o posameznih vrstah strojev in o proizvajalcih dobivajo
uporabniki tudi z medsebojnim izmenjavanjem mnenj o posameznem stroju.
Nekdaj je bilo Splošno združenje gozdarstva pri tem dokaj učinkovito, saj
je v preteklosti organiziralo številne predstavitve. Danes te navade ni več.
Menimo, da proizvajalci kljub majhnosti slovenskega trga premalo ponujajo
svoje stroje pri nas, čeprav kaže, da so razmere v slovenskih gozdovih
takšne, da bodo kljub nasprotovanju nekaterih predstavnikov stroke zgibni
traktorji še dolgo potrebni.
Vprašanje, s katerim se tehnologi v gozdarskih družbah večkrat sreču
jejo, je perspektiva uporabe teh strojev. Ni novost, če povemo, da se
moderne tehnologije kratkega lesa postopoma bližajo slovenskim mejam,
in vprašanje je le, kdaj bomo tudi pri nas poskusili z njimi. Zgibne traktorje
lahko uvrstimo med stroje, ki so značilni za tehnološke sisteme dolgega
lesa. če pogledamo svetovne težnje v tržnih deležih sistemov kratkega in
dolgega lesa, vidimo (grafikon 1), da kljub velikim občasnim nihanjem, ki
trajajo po več let, sistemi kratkega lesa postopoma pridobivajo tržni delež
v primerjavi s sistemi dolgega lesa.
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Grafikon 1: Tržna razmerja med
stroji za dolgi les (stroji za podiranje, veliki zgibniki, stroji za kleščenje) in stroji za kratki les (stroji
za sečnjo, kleščenje in krojenje,
zgibni prikoliča~i) v svetu

(DRUSHKA 1 KONTTINEN 1997)
Graph 1· Market relations among
long timber machines (feelerbunchers, skidders, delimbers)
and short limber machines
(harvesters. processors, forwarders) of the world (DRUSHKA 1
KONITINEN 1997)

Ali so torej zgibni traktorji perspektivno obsojeni na pozabo? V tem
trenutku je to še prezgodaj trditi, saj vemo, da je tako relief naših gozdov
kakor tudi infrastrukturna opremljenost danes takšna, da potrebujemo
traktorje, ki imajo lastnosti zgibnikov.
Dodatna opremljenost zgibnih traktorjev je lahko različna, a vselej
smotrno prilagojena tehnološkemu sistemu. Pri nas so zgibni traktorji
opremljeni z dvobobenskimi vitli, v drugih deželah pa jim dodajajo tudi
drugačne priključke. Znani so zgibni traktorji s kleščami, ki so lahko usmerjene navzgor ali navzdol in s hidravličnimi nakladalnimi napravami. S
takšnimi priključki želijo predvsem skrajšati čas zbiranja lesa, ki je z vidika
učinkov spravila pomožni produktivni čas, ki naj bi bil čim krajši.
Marketing je drag, zato prodajalci vsako potezo dobro premislijo. Eno je
prodajati motorne žage, drugo pa gozdarske zgibnike ali žičnice, ki jih
izdelujejo kvečjemu v serijski proizvodnji. Podobno je z velikostjo tržišča
ali pa z ekonomsko močjo potencialnih kupcev. Pri prodaji zgibnih traktorjev
je kar nekaj dejavnikov, ki vplivajo na intenzivnost marketinških potez. Nič
čudnega ni, da se je pred kratkim celo oglas v Gozdarskem vestniku zdel
nekemu proizvajalcu gozdarskih zgibnikov predrag. Dejstvo je, da ne
GozdV 57 (1999) 2
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moremo računati na to, da bodo proizvajalci traktorjev preko posrednikov
ali brez njih svojo marketinško strategijo, ki velja za velike trge in močna
podjetja, povsem prilagodili našim razmeram. Res pa je tudi, da pri prodaji
zgibnih traktorjev obstaja v tujini huda konkurenca (BIERNATH 1998),
zaradi česar se lahko kupcem teh strojev ponudi kakšna ugodna priložnost.
Velik del marketinških dejavnosti poteka v tujini preko oglaševanja v stro~
kovnih časopisih. Tu je tudi možnost predstavitve preizkusov lastnosti
strojev, ki so jih naredile strokovne ustanove, ali pa odmevov iz prakse.
Pri nas žal takšnega časopisa nimamo.

3 METODA DELA
3 WORKING METHOD
Pri raziskavi smo se odločili za metodo anketiranja. Sestavili smo anketni
vprašalnik in ga poslali 60 izvajalcem del v gozdni proizvodnji. V vzorcu so
bile različne vrste organizacij. Anketne vprašalnike smo poslali: družbam
z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), delniškim družbam (d. d.), zadrugam
(z. o. o., z. b. o.) in samostojnim podjetnikom (s. p.). V vzorcu so bila bivša
gozdna gospodarstva in še 46 drugih podjetij, ki smo jih naključno izbrali
iz seznama, ki ga vodi Urad za statistiko Republike Slovenije za gozdarske
dejavnosti. Vsa ta podjetja imajo kot dejavnost prijavljeno delo v gozdu in
gozdni proizvodnji. Predvsem smo hoteli izvedeti, ali izvajalci gozdne
proizvodnje sploh uporabljajo gozdarske zgibne traktorje, ali so informirani
o ponudbi le teh, ali bi se odločili za nakup takšnega traktorja in pod katerimi
pogoji. Vprašalnik je imel dvanajst vprašanj:
1. Kolikšen je vaš celoten letni obseg spravila lesa v lastni režiji?
2. Koliko traktorjev uporabljate za spravilo lesa v vašem podjetju?
3. Ali bi brez zgibnih traktorjev lahko racionalno opravljali proizvodnjo na
vsej površini?
4. Kdaj ste pričeli uporabljati zgibne traktorje?
5. Zakaj zgibne traktorje uporabljate oz. zakaj jih ne uporabljate?
6. Kakšna je po vašem mnenju informiranost uporabnikov zgibnih traktorjev na slovenskem trgu?
7. Ali bi se pod določenimi pogoji odločili za nakup zgibnega traktorja?
8. Ali bi pred nakupom zgibnega traktorja hoteli stroj preizkusiti na vašem
območju?

9. Če bi se odločili za nakup zgibnega traktorja , za kakšnega bi se odločili?
1O. Če bi se odločili za nakup zgib nega traktorja, kakšne karakteristike bi
moral imeti?
11. Kolikšen znesek bi bili pripravljeni odšteti za zgibni traktor?
12. Katero znamko zgibnega traktorja bi kupili?

4 REZULTATI
4 RESULTS
Od 60 poslanih anket smo dobili vrnjenih 22 izpolnjenih anketnih vprašalnikov oz. 37 %. Od teh so bili štirje takšni, ki gozdne proizvodnje kljub
temu, da jo imajo prijavljeno kot dejavnost, ne opravljajo, zato smo ta
podjetja izločili iz obdelave. Tako nam je ostalo 18 podjetij, ki za opravljanje
svoje dejavnosti uporabljajo vsaj 1 traktor. To je zelo skromno število, vendar
približno 40 % podjetij, ki letno odgovarjajo na vprašalnik o gozdarski
dejavnosti Urada Republike Slovenije za statistiko.
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Podjetja, ki so poslala odgovore, smo razdelili po velikosti gozdne
proizvodnje. Nad polovico podjetij je sorazmerno majhnih, saj je njihova
proizvodnja manjša od 25.000 m 3 letno, le dobra desetina (dve podjetji)
pa obvladuje nad 75.000 m3 lesa letno (grafikon 2).
Grafikon 2: Struktura vzorčnih
podjetij glede na obseg gozdne
proizvodnje (m 3/leto)
Graph 2: Structure of sample
enterprises according to their
production capacity (m 3/year)
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Obravnavana podjetja pri svojem delu poleg zgibnih traktorjev uporab~
ljajo tudi prilagojene kolesnike in nekatera tudi gosenične traktorje . Skoraj
dve tretjini strojev predstavljajo prilagojeni kmetijski kolesniki, desetino
gosenični traktorji, četrtina vseh traktorjev v vzorcu pa so zgibni traktorji
(grafikon 3). Ti podatki se dovolj dobro skladajo tudi z letnimi popisi
gozdarske dejavnosti.
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Grafikon 3: Vrstna struktura traktorjev v vzorcu
Graph 3: Structure of tractor types
in t!Je sample
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Obravnavana podjetja so razpršena po vsej Sloveniji, zato so tudi terenske in druge razmere različne. Tako obstajajo podjetja, ki lahko opravljajo dela v gozdu brez zgibnih traktorjev, in podjetja, ki tega ne morejo.
Odgovore na to vprašanje prikazujemo na grafikonu 4.
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Grafikon 4: Možnost racionalne
gozdne proizvodnje brez zgibnih
traktorjev
Graph 4.- Possibility of rational
forestry without Jogging tractors
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Polovica anketiranih podjetij meni , da bi lahko racionalno opravljali
gozdno proizvodnjo brez zgibnih traktorjev, okoli 17% jih trdi, da bi bilo to
zelo težko, tretjina pa je prepričana, da tega ne bi mogli racionalno opravljati
-to velja seveda le za del površin, kjer gospodarijo . Slednja trditev je morda
nekoliko pretirana, saj so tisti, ki so odgovarjali na vprašanja, neogibno
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razmišljali tudi o splošni tehnologiji, ki jo uporabljajo. Teh odgovorov si ne
smemo napačno razlagati, saj vemo, da lahko vsako delo opravimo z
različnimi stroji ali v skrajnostih celo brez njih. Pri tem pa se pojavi vprašanje
ekonomike in ekologije, torej stroškov proizvodnje in negativnih vplivov na
okolje, ki jih mora vsaka organizacija, ki se ukvarja z gozdno proizvodnjo
spraviti v čim bolj optimalno razmerje . Te odgovore je zanimivo primerjati
z odgovori na vprašanje o vrstah traktorjev. Vidimo, da so podjetja na
vprašanje ali bi lahko opravljala gozdno proizvodnjo brez zgibnih traktorjev,
odgovarjala bolj v prid nabave zgibnikov v prihodnosti.
Od anketirancev smo hoteli izvedeti tudi, kako so informirani o ponudbi
gozdarskih zgibnih traktorjev na slovenskem trgu.
Grafikon 5: Informiranost uporabnikov o gozdarskih zgibnih traktorjih (odgovori na vprašanja: A- Ali
menite, da je na slovenskem trgu
dovolj informacij o zgibnih traktorjih? B - Ali poznate ponudnike
(prodajalce) zgibnih traktorjev? C
-Ali menite, da vam prodajalci pošiljajo dovolj ponudb za zgibne
traktorje?)
Graph 5: Leve(o.' users' knowledge about Jogging skidders
(answers to questions: A- Do you
consider getting enough information about Jogging tractors in Slovene market? B- Do you know
suppliers (vendors) of Jogging
tractors? C - Do you con sider receiving enough offers for Jogging
tractors send by vendors?)
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Očitno je, da so v anketiranih podjetjih dokaj dobro poučeni o stanju
ponudbe na našem trgu (grafikon 5). Odgovorov "ne vem" je razmeroma
malo in to so najbrž tisti, ki jih tovrstne ponudbe zaradi značaja proizvodnje
sploh ne zanimajo. Na drugi strani so mnenja, da je informacij dovolj, ki jih
je prav tako razmeroma malo vsaj glede vprašanj ali je informacij oz. ponudb
pri nas dovolj. Pozitivna mnenja prevladujejo le pri odgovorih na vprašanje,
ali poznajo prodajalce zgibnih traktorjev. Pri vseh odgovorih je veliko negativnih mnenj, še posebej na vprašanji o dostopnosti informacij in številu
ponudb za prodajo traktorjev. Iz odgovorov bi lahko sklepali tudi na to, da
bi večina anketirancev želela več informacij glede možnosti nakupa zgibnega traktorja, in to s strani znanih, pa tudi še nepoznanih prodajalcev.
Naslednje vprašanje je bilo, ali bi se odločili za nakup gozdarskega
zgibnega traktorja, če bi jim bili zagotovljeni določeni pogoji. Odgovori na
to vprašanje so prikazani na grafikonu 6.
Več informacij bi povečalo nakup pri polovici anketirancev. Ta odgovor
se sklada z odgovorom na vprašanje, ali lahko opravljajo spravilo lesa brez
zgibnih traktorjev (težko+ ni mogoče= 50%). če ta dva odgovora kombiniramo še s podatkom, koliko zgibnikov in goseničarjev ta podjetja že imajo,
lahko ocenimo, da bi bil potencialni nakup zgibnikov možen pri okrog 15%
anketiranih podjetij. Količinsko je seveda nemogoče oceniti, za koliko kosov
bi šlo. Ostali odgovori na vprašanja na grafikonu 6 kažejo le na to, da bi
kupci traktorjev izkoristili različne možnosti finančne pomoči pri nakupu,
kažejo pa tudi na to, da bi se želeli prepričati o ergonomski in ekološki
primernosti teh traktorjev.
Na koncu anketnega vprašalnika smo anketirance še vprašali, kolikšen
znesek bi bili pripravljeni odšteti za nakup takšnega traktorja, in dobili
odgovore, ki jih prikazuje grafikon 7.
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Grafikon 6: Odločitev za nakup
zgibnega trakto~a pod določenimi
pogoji (A - če bi imeli o njih več
informacij, B - če bi vam
prodajalec
ponudil
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plačilne pogoje, C - če bi imeli
možnost pridobiti ugodne kredite,
D - če bi vam prodajalec podal
podatke o možnih okvarah, E-če
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Del odgovorov na to vprašanje ne moremo oceniti kot realen, saj zgibnih
traktorjev v razredu do 5 milijonov SIT ne poznamo. Večina odgovorov anketirancev je v razredu od 6 do 1O milijonov SIT, torej v razredu. v katerem
najdemo nabavne cene večine prilagojenih kolesnikov pri nas. Tudi v tem
cenovnem razredu še ne najdemo zgibnih traktorjev. Le nekaj podjetij je
odgovorilo, da bi nabavili traktor v cenovnem razredu do 20 milijonov SIT,
in najbrž so to tista, ki redno obnavljajo svoje stroje. Teh odgovorov je 15 %,
kar se sklada tudi s predhodno oceno o pričakovani nabavi zgibnih traktorjev
med udeleženci ankete .
Na vprašanje, katero znamko zgibnega traktorja bi kupili, bi se od 16
anketirancev, ki so odgovorili na to vprašanje, večina odločila za nakup
specialnega gozdarskega zgibnika Timberjack, manj bi jih kupilo zgibni
traktor Woody in lwafuji. Anketiranci pa ne omenjajo drugih znamk zgibnikov. Tudi ti odgovori govorijo o tem, da so imela izvajalska podjelja z
gozdarskim zgibnikom, kot je Timberjack, dobre izkušnje .
50

Grafikon 7: Odgovori na vprašanje, koliko denarja bi odšteli za
zgibni traktor
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Graph 6: Buying decision for skidder under defined conditions (A Having had more information
about them, 8 - Having been
offered attractive payment terms
by the sel/er, C - Having had an
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5 ZAKLJUČKI IN RAZPRAVA
5 CONCLUSIONS AND DISCUSSION

Slika 1: še vedno uporabljamo
zgibnike Timberjack

Figure 1; Timberjack skfdders are
stil/ in use

Slika 2: Izkazali so se tudi zgibniki
lwafuji (Vse foto: Bašljan Košir)

Figure 2: Skidders /wafuji afso satisfied the customers (Alf photo:
Bošy·an Košir)
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V prispevku smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos gozdarskih podjetij
do potencialnega nakupa gozdarskih zgibnih traktorjev. Izdelali smo anketni
vprašalnik, vendar je bil odziv na anketo razmeroma slab. Odgovori na
vprašanja so, sodeč po izkušnjah in poznavanju razmer na slovenskem
trgu, pokazali slovensko povprečje in so zato uporaben kazalec tudi za
vsakega potencialnega zastopnika- prodajalca te vrste strojev. Zastopniki
oziroma prodajalci teh strojev lahko iz rezultatov tržne raziskave vidijo,
kakšne želje imajo izvajalci del v gozdu oz. kakšne so njihove potrebe pa
tudi kakšna je njihova pripravljenost za nabavo teh strojev. To so pomembni
podatki, ki jih potrebuje vsak prodajalec kateregakoli izdelka. Za uspešnejše
prodajo zgibnih traktorjev bi bilo seveda potrebno storiti še več korakov.
Pri širši strokovni javnosti in pri potencialnih kupcih bi bilo potrebno
odpraviti vtis, da so zgibni traktorji ekološko neprimerni. Ti traktorji spadajo
med drage specializirane stroje, zato zahtevajo primerno pripravo dela,
pri kateri je najvažnejši postopek opredelitev spravilnih polj ter odpiranje
sestojev z gozdnimi vlakami. Ob normalni uporabi v primernih sestoj ih brez
posebej močnih sečenj pri primerni odprtosti z vlakami imajo ti traktorji
tudi mnoge prednosti pred prilagojenimi kolesniki. Razporeditev mase in
vlečnih sil na vsa štiri kolesa , tlak na tla, poraba energije, pogosto pa tudi
ergonomske rešitve so prednosti, ki jih ne gre prezreti. Zgibni gozdarski
traktor potrebuje ob enaki masi manj moči kot prilagojeni kmetijski traktor
(SEVER 1980).
Potencialne kupce je potrebno prepričati tudi o učinkovitosti zgibnikov,
o njihovi dejanski zmožnosti spravila lesa z ekstremnih traktorskih terenov.
To je nujno zato, ker je običajna cena zgibnika vsaj dvakrat večja od cene
dobrega prilagojenega kolesnika, ki ga uporabljamo pri nas. Ne gre za to ,
da bi zgibniki morali imeti dvakratne učinke prilagojenih kolesnikov, ampak
včasih bolj za to, da lahko s traktorjem sploh pridemo do lesa . Razvoj se
seveda odvija naprej tako pri gozdarskih zgibnikih kot pri kmetijskih traktorjih. Tudi slednji izboljšujejo svoje vozne in druge lastnosti, vendar pri
tem pogosto močno povečujejo dimenzije. Primerjave raznih vrst traktorjev
je najbolje pokazati na praktičnih demonstracijah na terenu.
Nabavna cena gozdarskih zgibnih traktorjev je razmeroma visoka, zato
si mnoga gozdarska podjetja, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, nakupa
ne morejo privoščiti. Glede na rezultate ankete, kakšno vsoto denarja bi
bili potencialni kupci pripravljeni odšteti za takšen traktor, bi bilo zanimivo
razmišljati tudi o ponudbi rabljenih zgibnih traktorjev, katerih prodajna cena
bi znašala manj kot 10 milijonov SIT. Tako bi se morda tudi manjša izvajalska
podjetja ali celo zasebniki odločali za nakup zgibnega traktorja.
Rezultati analize ankete so pokazali, da bodo gozdarski zgibni traktorji
tudi vnaprej prisotni v slovenskih gozdovih. Čeprav velja. ta traktor v določenih strokovnih krogih za robusten in okolju neprijazen stroj, pa je iz
rezultatov ankete razvidno, da izvajalci del v gozdu brez tega stroja v težkih
terenskih razmerah svojega dela ne morejo racionalno izvajati. Z vrhunsko
pripravo dela je spravilo lesa vsekakor mogoče opravljati racionalno in
ekološko ustrezno tudi z vsemi gozdarskimi zgibniki, ki jih poznamo pri
nas. Rezultati ankete bi lahko vzpodbudili izdelavo podrobnejših anket tudi
za druge vrste strojev.
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PURCHAS·JNG~

OF SKIDDERS FOR WOOD SKIJDDING

Summary
Forest management started to switch from short wood technologies to long wood production technology.
Thus for respective technologi.es capacity tradors were needed, therefore a speciallogging skidders had
been introduced . Since then they had become an important part of forest enterprises equipment.
Skidder is a mach ine build up for wood skidding underthe most difficult conditions . It possesses distinctive
features of overcoming great terrain inclinations and major gro und obstacles, those of agility, stability, and
capability of handling large burdens. Some people believe the tractor causes to much damage to forest
soil and trees because of it's dimensions. On the other hand, those involved in the production of forests
believe the skidder to be permanently present in woods especially because of its above stated distinctive
features.
One of the machine's characteristics is its relatively high purchasing price . Selling such tractors is therefore
limited to a small circle of users and small number of items respectively. With the reference to determine
the possible sales in Slovene market, a short survey was executed among forest enterprises.
From 60 questionnaires distributed, 22 or 37% were returned and accuratel.y answered. Among them
at least one tractor is used by each of 18 enterprises to perform their activities. The enterprises discussed
also use adapted wheel tractors beside skidders for the ir work as well as caterpillars. Al most two thirds of
the sample machines used are adapted agricultural wheel tractors, one tenth are caterpillars, and one
quarter of all the tractors are skidders. Half of the enterprises share the opinion the forest production could
have been performed without skidders, about 17 % of them claim this would have been very difficult, and
one thi r.d is determined it woul'd not have been possible. From the answers about companies being informed
on skidders there is a reason to conclude the most of surveyors would wish to have more tinformation on
the possibilities of buying such a tractor. From answers about buying decision for logging tractor und.er
defined conditions, about the possibility of performing the production without it, and from the data on how
many of those tractors have already been used, it is possible to estimate that 15 %of surveyed enterprises
would decide on buying it. At the end of the survey the question was sta ted about the intended amount of
payment for such a tractor. 85 % of surveyors would be pre pared to pay up to 15 mili ion SIT, and only 15 %
up to 20 million SIT which is a frame of the real price of new tractor. The answer is consistent to preliminary
estimation of expected purchases among surveyors.
The results of the survey analysis point out the further presence of skidders in Slovene forests in the
future. Although the tractor is considered by certain professional circles as being the robust machine and
not friendly to the environment, the results of the sutrvey make it evident the executives of forest work are
not able to perform their work without it in difficult terrain conditions.
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Razprave
GDK: 181.45: (497 .12 Zasavje)

Naravne danosti, onesnaževanje okolja in stanje vegetacije na območju
Zasavja
Natural Allotments, Environmental Pollution , and State of Vegetation in Zasavje Area
Nat alija VIDERGAR-GORJUP*, Franc BATIČ **
I zvleček:

Vidergar-Gorjup, N., Batič, F. : Naravne danosti , onesnaževanje okolja in stanje vegetacije na območju Zasavja.
Gozdarski vestnik, št. 2/1999. V slovenščini , s povzetkom v angleščini, cit. lit. 47 .
Zasavje leži v osrčj u Posavskega hribovja in se v večji meri uvršča v predalpsko fitogeografsko območje . Pokrajina
je močno zaznamovana z rudarjenjem in vzporednim razvojem industrije. Prav tradicionalna zasavska navezanost na
premog, bazična industrija in neugodne meteorološke razmere pa so tudi poglavitni razlogi za veliko onesnaženost
tega območja. Onesnaženost zraka v Zasavj spremljajo postaje analitsko-nadzornega alarmnega sistema in ekološkoinformacijskega sistema Termoelektrarne Trbovlje. Poškodovanost vegetacije v Zasavju kažejo popisi gozdov, kartiranje
lišajev, opazovanje vpliva fotooksidantov na samonikle in kulturne rastline , analize biokemijskih parametrov v iglicah
smreke in sledenje težkih kovin . Prispevek predstavlja geomorfološke, podnebne in vegetacijske značilnosti Zasavja ,
poglavitne vire onesnaženja in povzema rezultate raziskav o onesnaženosti zraka, tal in vegetacije na tem območju .
Ključne

besede: onesnaženost okolja, gozdni ekosistem, vpliv na gozd, Zasavje.

Abstract:
Vidergar-Gorjup, N., Batič, F.: Natural Allotments, Environmental Pollution, and State of Vegetation in Zasavje Area.
Gozdarski vestnik, No. 2/1999. ln Slovene with a summary in English , lit. quot. 47 .
Zasavje is situated in the hart of Posavje hills and is mainly placed in Prealpine phytogeographic region . Landscape
is strongly marked by coal mining and parallel industry development. Traditional Zasavje's attachment to coal, its basic
industry, and inconvenient meteorological conditions, are the ma in causes of vast pollution of the area. The air pollution
in Zasavje has been monitored by the stations of analytical control alarm system, and ecological informational system
of Trbovlje stearn power station. The vegetation damage in Zasavje has been shown by forest records, lichen mapping,
the monitoring of photo oxidants' influences on wild grown and cultivated plants, by analysis of biochemical parameters
in spruce, and by tracing of heavy metals. This article presents geomorphological, climatic and vegeta l characteristics
of Zasavje region, its major pollution sources, and summarizes research results on air pollution, pollution of soil and
vegetation of the area.
Key words: environmental pollution, forest ecosystem, influence on forest, Zasavje.

1 GEOMORFOLOGIJA
G EOMORPH OLOGY
"Zasavje leži v trboveljski sinklinali, sega pa še v osrčje trojanske in
litijske antiklinale. Na izoblikovanje današnjega reliefa je močno vplivalo
vrezovanje Save in njenih pritokov. Ti so se ravnali po tektonskih prelomih
in selektivni eroziji, pri čemer je prišlo do številnih pretočitev" (VRIŠER

1963).
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Jedra antiklinal sestavljajo karbonski glinasti skrilavci, peščenjaki in
konglomerati. Navadno nastopajo skupaj s permskimi rdečimi peščenjaki
in konglomerati. Perma-karbonski skrilavci so razkriti na temenih obeh
antiklinal. V sinklinali so na triadno podlago odloženi terciarni sedimenti.
Podlago tvorijo večinoma psevdoziljski skrilavci, ki so navadno podlaga
srednjeoligocenskih premogonosnih plasti. Krovnina (laporji, apnenci in
skrilavci) in modrikaste sive morske gline med Dolom in Laškim prehajajo
v peščenjake, na zagorskem področju pa v peščene, prodnate in glinaste
sedimente ali pa v apnence (VRIŠER 1963).
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2 PODNEBNE RAZMERE
2 CLIMATE
Čista deževnica ima pri 20°C pH 5,6. Po mednarodnem dogovoru so
kisle padavine tiste , pri katerih je pH manjši od te vrednosti. Kislost padavin
je odvisna od razmerja anionov disociiranih kislin in kationov, ki Izvirajo iz
top nih soli. Od kationov v slovenskih padavinah prevladuje kalcij, od an ionov
pa sulfat in nitrat kot končna oksidacijska produkta žveplovih in dušikovih
oksidov. Ti so v vodi zelo topni in so tudi glavni povzročitelji kislosti padavin,
k čemur v manjši meri prispevajo tudi fluoridi, fosfati in organske kisline.
Izredno velike depozicije žvepla in dušika , v povprečju 12 g/m 2 , so pred
leti namerili v okolici trboveljske cementarne (LEŠNJAK 1994). Zemeljski
prah in drugi alkalni prašni delci v padavinah povečujejo koncentracijo
alkalijskih in zemljo alkalijskih kovin Na, K, Ca in Mg ter tako zmanjšujejo
kislost padavin. Podobno deluje tudi amonijev ion, le da ima ta večji vpliv
v toplem delu leta. Podatki o količini in kislosti padavin v Zasavju so zbrani
v preglednici 1.
1!!}93

1994

1995

1996

Kol. padavin
Ann. r<Jin. (mm)

pH

K0l. padavin
Ann. rain. (mm)

pH

Kol. padavin
Ann. rain. (mm)

pH

Kol. padavin
Ann. rain. (mm)

702

4,86

999

4,80

1.246

4,60

Dobovec

752

5,06

1.119

4,73

1.311

14,69

Kum

640

6,09

673

6,65

1.030

1 6,12

Ravenska vas

742

1.114

5,35

928

Lakonca

754

1 5,19
6,35

Prapretno

740

5,29

El$ p0st~ja

EIS station
Kovk

1'

1

1

5,18

1.137

7,00

1.245

5,54

994

5,43

1.309

5,03

V ozkih zasavskih dolinah prevladujejo šibki vetrovi, pogosti so tem peraturni obrati. V takih razmerah lahko tudi sorazmerno majhne emisije
povzročajo občutno onesnaženost zraka. Lokalni temperaturni obrati nastajajo ob mirnem vremenu tudi pri skoraj popolni oblačnosti. Močnejše
inverzije pa se pojavljajo pri jasnem in delno oblačnem nebu. Pogoj za
njihov nastanek je slab veter tako pri tleh kot v višjih plasteh. Inverzija se
oblikuje hitro in kmalu po sončnem zahodu sega že preko 1OO metrov
visoko. V času inverzije pride do sprememb v vertikalnem temperaturnem
profilu, kar je odločilno za razporeditev onesnaženosti v zraku (PARADIŽ
1972). Glavna inverzijska plast, ki preprečuje širjenje dimnih plinov v višino ,
je pri razvitih inverzijah debela 10~30 metrov (MAČEK et al. 1972) in se
običajno nahaja 200 do 280 metrov nad dnom doline (PLAN 1NŠEK 1RODE
1991 ). Jezera hladnega in onesnaženega zraka zapolnjujejo doline skoraj
vsako mirno noč, včasih pa vztrajajo tudi nekaj dni. Ob razkroju inverzije
se zrak dvigne in razprši v smeri vetra, ki piha nad dolinami. V višjih legah
veter običajno piha s severozahoda, severa in zahoda ter Zidanemu Mostu,
Radečam, Kumu, Hrastniku in njihovi okolici prinaša emisije TET in onesnažen zrak, ki se dviga ob razpadu temperaturnih obratov. Onesnažen
zrak se delno zadrži na masivu Kuma.

1
1
1
1
1
1

pH
4,54
14.73
1

5,53
4,78
5,75

1

1

5,08

Preglednica 1: Količina in pH padavin, izmerjena z avtomatskimi
merilnimi postajami v Zasavju v
letih 1993-1996 (PLANINŠEK
199~ 199~ 199~

1997)

Table 1: The amount and pH of

atmospheric precipitations recorded by Zasavje measurement station s in the years of 1993 to 1996
(PLANINŠEK 1994, 1995, 1996,
1997)

3 VEGETACIJA
3 VEGETATION
Zasavje leži v prei) od nem območju med Alpami in Dinaridi. Različni vplivi
se zaradi izredno razgibanega terena tako prepletajo med seboj, da je težko
razmejiti posamezna območja. Mala flora Slovenije iz leta 1984
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(MARTINČIČ 1 SUŠNIK) Zasavje uvršča v predalpsko fitogeografsko obkasneje pa so Kum in njegovo okolico vse do reke Save uvrstili v
vzhodnodolenjsko območje preddinarskega podsektorja ilirske florne pro·
vince (ZUPANČIČ et al. 1987, MARINČEK 1987). Združbe so povzete po
Marinčku (1987), Smoletu (1988), Marinčku s sod. (1992) ter Marinčku in
Zupančiču (1995).
V hribovju južno od Save najdemo pred dinarske gozdove bukve in velike
mrtve koprive (Lamio orvalae-Fagetum var. geogr. Dentaria polyphyl/os
Košir 1962), v njegovih najvišjih predelih (nad 900 metrov nadmorske
višine) pa preddinarske visokogorske bukove gozdove (Ranunculo platanifolii- Fagetum var. geogr. Calamintha grandiflora Marinček 1982 (mscr.))
z vodilno rastlinsko vrsto, zasavsko ali trilistno konopico (Dentaria trifolia
W. et K.) . Med preddinarske visokogorske bukove gozdove uvrščamo tudi
gozd na Čemšeniški planini, čeprav ta leži že zunaj preddinarskega območja. Na skalovitih osojnih pobočjih Kuma najdemo še preddinarski gozd
bukve z gorskim javorjem in polžarko (Jspoyro-Fagetum Košir 1962). Na
prisojnih dolomitnih podlagah uspevajo azonalni termofilni bukovi gozdovi
z gabrovcem (Ostryo-Fagetum M. Wraber ex Trinajstič 1992 var. geogr.
Acerobtusatum Marinček, Puncer, Zupančič 1980), strma osojna dolomitna
pobočja pa poraščajo prav tako azonalni bukovi gozdovi s kresničevjem
(Arunco-Fagetum var. geogr. Ruscus hypoglossum Košir 1979).
Vodilni rastlinski vrsti predalpskega sveta sta tri listna vetrnica (Anemone
trifolia L.) in peterolistna konopnica (Dentaria pentaphylfos W. et K.). Na
karbonatni matični podlagi nekako do 600 metrov nadmorske višine na
manjših površinah najdemo predalpski podgorski bukov gozd (Hacquetio
fagetum var. geogr. Anemone trifolia Košir 1979), nad njim pa predalpske
gozdove bukve in velike mrtve koprive (Lamio orvalae-Fagetum var. geogr.
Dentaria pentaphyllos (Marinček 1981) Marinček 1995). V višjih prisojnih
legah uspeva toploljubni gozd bukve in gabrovca (Ostryo-Fagetum M.
Wraber ex Trinajsti(; 1972 var. geogr. Anemone trifolia (Marinček, Puncer,
Zupančič 1980) Poldini 1982). Osojna pobočja obraščajo predalpski gozd
bukve in velike mrtve koprive (Lamio orvalae-Fagetum var. geogr. Dentaria
pentaphyl/os (Marinček 1981) Marinček 1995) ter bukovi gozdovi s kresničevjem (Arunco-Fagetum var. geogr. Anemone trifolia Košir 1979 (n.
nud.)). Sončna strma pobočja na nekarbonatni podlagi prekriva azonalni
zmerni klsloljubni bukov gozd z gradnom in belkasto bekico (CastaneoFagetum sylvaticae (Marinček, Zupančič 1979) Marinček, Zupančič 1995
var. geogr. Anemone trifolia Dakskobler 1996 (prav.)), medtem ko na osoj nih
nekarbonatnih predelih uspeva gozd smreke in gozdne bekice (Luzu/o
silvaticae-Piceetum M. Wraber 1963). Na predelih s silikatno matično podlago je razširjena še združba bukve in rebrenjače (Biechno-Fagetum Horvat
ex Marinček 1970).
močje,

4 INDUSTRIJA
4 INDUSTRY
Območje Zasavja je bilo naseljeno že v mlajši ka meni dobi in je dolga
stoletja ohranilo značaj kmetijske pokrajine . Močnejši promet po Savi se
je razvil šele v 18. stole~u in z gradnjo železnice leta 1849 zamrl.
Zasavska nahajališča premoga so odkrili leta 1736. Prvo znano dovoljenje za izkopavanje premoga je bilo izdano že leta 1755. Prvi dnevni kop
so v Trbovljah odprli leta 1804. Leta 1842 je bila ustanovljena Premogo-
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kopna družba Zagorje . Zadnja dva rudniška obrata v Zagorju so zaprli leta
1997, tako da sta danes aktivna le še rudnika v Trbovljah in v Hrastniku.
S širjenjem rudarstva se je razvijala tudi druga industrija. S hrastniškim
premogom so steklarske peči kurili vse od leta 1870. Ena izmed največjih
in najmodernejših steklarn v tedanji monarhiji je premog nadomestila z
zemeljskim plinom šele čez dobro stoletje. Tudi trboveljska cementarna je
v 19. stoletju zrastla na mestu nekdanje steklarne . Krovni na dnevnih kopov
je namreč nudila dovolj dobrega materiala za izdelavo cementa, pa tudi
prodajal se je bolje kot steklo. Zaradi kasnejših ukinitev dnevnih kopov je
cementarna v letu 1936 odprla svoje kamnolome. V 120 letih obratovanja
je Cementarna Trbovlje predelala 19 milijonov ton surovine ter skupaj z
rudniki dodobra spremenila zasavsko pokrajino. Južna železnica in rudnik
rjavega premoga sta bila pomembna razloga tudi za izgradnjo Tovarne
kemičnih izdelkov Hrastnik.
Vzporedno z razvojem rudarstva in industrije je po letu 1870 število
prebivalcev v Zasavju hitro in enakomerno naraščalo. Tehnološki napredek
pa je poleg udobnejšega življenja prinesel tudi poškodbe okolja, ki jih niso
znali ali hoteli predvideti. Po drugi svetovni vojni število prebivalcev skoraj
ne narašča več .

5 VEČJI VIRI ONESNAŽENJA
5 MAJOR SOURCES OF POLLUTION
Dolga leta je svojo okolico prašila Industrija gradbenega materiala
Zagorje s standardnim programom hidriranega ter živega mletega apna.
V letu 1988 so bile njene emisije prašnih delcev kar 320-krat večje od
dovoljenih (VEDENIK-NOVAK 1 PLANINŠEK 1988). Po letu 1991 so z
vrečasti mi fir'tri opremili ·dve manjši peči. Na hidrarnah so nameščeni penasti
čistilci, tako da njene današnje emisije trdnih delcev iz peči in hidrarn ne
presegajo mejnih vrednosti.
V Cementarni Trbovlje je dnevno v obtoku okoli 6.000 ton prašnih snovi.
Kadar vsi trije elektrofiltri normalno delujejo, je dnevnih emisij prahu vseh
izvorov okoli 200 kilogramov. Na leto emitirajo okoli 60 ton prahu, medtem
ko so v letih 1964-1971 emitirati kar 3.600 ton prahu letno, v naslednjih
dveh desetletjih pa po 1.500 oziroma 300 ton letno. V preteklih letih so v
peči Cementarne Trbovlje končali tudi posebni odpadki (trde gume. akumulatorska ohišja, odpadna zdravila, ostanki pri proizvodnji ftalne kisline
in odpadni emajli).
Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik je emisije fluoridov zmanjšala pod
predpisano mejo z uvedbo dvostopenjskih pralcev plinov v postopku proizvodnje fosforne kisline. Z letom 1996 so z nadomestitvijo postopka z
živosrebrnima elektrodama z membranskim postopkom zmanjšali tudi
emisije živega srebra iz obratov elektrolize.
Začetki pridobivanja električne energije v Trbovljah segajo v leto 1893
(ZAVERL et al. 1997), medtem ko so Termoelektrarno Trbovlje odprli leta
1915. Prvi kilovati so bili namenjeni peganu naprav v rudnikih. TET 11 z
zmogljivostjo 125 MW so zaradi potrebe po izkoriščanju manj vrednega
premoga z začasnimi dovoljenji pognali v letu 1968. že po nekaj mesecih
delovanja so bile vidne posledice emisij 150 ton žveplovega dioksida
dnevno . Koncentracije žveplovega dioksida v najbolj izpostavljenih predelih
so bile nad zgornjo možno mejo meritev registrirnih instrumentov. Po obliki
krivulj in času trajanja koncentracij so sklepali, da so bile največje polurne
koncentracije žveplovega dioksida okrog 15.000 ~g/m 3 (MAČEK et al.
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1972), po nekaterih virih celo 20 .000 ).l.g/m 3 (PARADIŽ 1972). Tudi v oddaljenem Zidanem Mostu so občasno namerili preko 5.000 11g/m 3 . Povprečna letna koncentracija žveplovega dioksida v Prapretnem nad termoelektrarno je bila 740 ).l.g/m 3 (HOČEVAR et al. 1986). Rešitev naj bi zasavskim dolinam prinesla izgradnja 360 metrov visokega dimnika v letu
1976. Novejši popisi vegetacije v okolici Termoelektrarne Trbovlje
(VIDERGAR 1 KLEMENČIČ 1991) kažejo delno rekultivacijo nekoč skoraj
ogolelih pobočij in prenos lokalnih težav na širšo okolico.
Emisije žveplovega dioksida iz Termoelektrarne Trbovlje so odvisne
samo od vsebnosti žvepla v premogu in od števila obratovalnih ur
(ČUHALEV 1997). TET je v letu 1996 emitirala 22.800 ton žveplovega
dioksida (emisijske koncentracije 10.1 OO mg/m 3 ), 1.200 ton dušikovih
oksidov (emisijske koncentracije 530 mg/m 3 ) in 500 ton prahu (emisijske
koncentracije 220 mg/m 3) (ŠUŠTERŠIČ et al. 1997). V okolici TET so v
letu 1996 maksimalne urne koncentracije žveplovega dioksida segle vse
do 6.000 mg/m 3 (PLANINŠEK et al. 1997). Odkar so v letu 1972 prenehali
s proizvodnjo zidakov oz. nehali spuščati pepel v Savo, TET okoli 300.000
ton pepela in žlindre letno odloži na deponijo v Prapretnem.

6 ONESNAŽENOST OKOLJA
6 POLLUTION OF THE ENVIRONMENT
Po oceni Hidrometeorološkega zavoda so največji vir žveplovega dioksida v Zagorju drobna kurišča (67 %) (VEDENIK-NOVAK 1PLANINŠEK
1988). če odmislimo emisije Termoelektrarne Trbovlje, je stanje podobno
tudi v ostalih dveh zasavskih občinah. Drobna kurišča kurijo večinoma
domač premog . Za ogrevanje povprečne stanovanjske enote v Trbovljah
letno porabijo 5.230 kg premoga, kar glede na kakovost zasavskega premoga (predvsem trboveljski ima velik odstotek gorljivega žvepla) (LUKAN
1990) ustreza 157 kilogramom emitiranega žveplovega dioksida na leto
(PLANINŠEK 1991 ). Dnevni hod koncentracij žveplovega dioksida v Zagorju ob Savi z dopoldanskim in večernim maksimumom je tipičen za
onesnaženost, ki je posledica kurjenja fosilnih goriv za ogrevanje v mestih
v kotlinah in dolinah (VEDENIK 1986).
Hidrometeorološki zavod je od kurilne sezone 1977/78 dalje, ko je pričela
delovati mreža merilnih postaj za merjenje 24-urnih koncentracij žveplovega
dioksida in dima, za vsako leto izdelal tabelo povprečnih sezonskih koncentracij in slovenske kraje uvrstil po velikosti povprečnih koncentracij
(PLANINŠEK 1 RODE 1991). Do leta 1993 sta na lestvici z žveplovim dioksidom najbolj onesnaženih mest vodila Trbovlje in Hrastnik, medtem ko
je bilo Zagorje dolga leta z dimom najbolj onesnažen kraj. V zadnjih letih
se zaradi širjenja plinovodnega in toplovodnega omrežja ter preusmeritve
nekaterih večjih kotlovnic na zemeljski plin koncentracije žveplovega dioksida in dima v zasavskem zraku zmanjšujejo (PLANINŠEK 1995).
V Sloveniji je predpisana mejna imisijska koncentracija žveplovega
dioksida za obdobje enega leta 50 ).l.g/m 3 , mejna dnevna imisijska koncentracija pa je 125 [lg/m 3 (Ur. list RS, št 73/94 ).
V Zasavju koncentracije dušikovih oksidov in ozona spremljajo na Kovku
in v Trbovljah. Ker so mejne vrednosti za N0 2 , kot jih določa Uredba o
mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih snovi v zraku (Ur. list RS, št. 73/
94), dokaj visoko postavljene, jih koncentracije na Kovku le malokdaj
presežejo. Pač pa so na Kovku v poletnem času pogosto presežene mejne
imisijske vrednosti koncentracije ozona. Za osrednjo Evropo velja, da so
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povprečne koncentracije ozona na podeželju med 20 in 40 ppb, v višinah
nad 1.000 metrov pa med 30 in 50 ppb. 24-urna mejna koncentracija za
zaščito vegetacije v vegetacijski dobi (1. april-30. september) je po slovenski
zakonodaji 60 )lg/m 3 (Ur. list RS, št. 73/94).
Povp>rečne letne kencentracije (llg/m 3 )
Average annual concentrations (p,g!m3)

KOVK
Leto 1 Year
žveplov dioksid
Sulphur dioxide

1992

1993

1994

1995

1996

73

59

70

58

35

Dušikov dioksid
Nitrous dioxide

10

8

8

11•

2

Ozon 1 Ozone

70

68

69

75

69

1

1

Velik vir težkih kovin v Zasavju je nedvomno zgorevanje premoga. Pri
tem se sproščajo predvsem Mo, Hg, Se in Sb (NRIAGU 1989). V letih 19911994 so v Zasavju kadmij in svinec merili v aerosolih. Iz rezultatov je
razvidno, da oba elementa prevladujeta v respirabilnih aerosolih in da so
v primerjavi z nekontaminiranim področjem koncentracije v Zasavju 4-12krat večje za kadmij in 10-1 OO- krat večje za svinec (DOLINŠEK 1MILAČIČ
1994 ). Povprečne letne koncentracije kadmija v aerosolih so bile 0,5 do
1,0 ng/m 3 zraka, povprečne letne koncentracije svinca pa 50-650 ng/m 3
zraka (MILAČIČ et al. 1994). Možni izvori kadmija in svinca v zraku so
motorji z notranjim izgorevanjem , sežiganje fosilnih goriv in odpadnih snovi
ter predelava kamnin.
1800
1fm

g 1COO

-

800

-

-

-

- 1 - 1- t - 1 - - - t - 1- 1-

-§,-§,

1400

.5-2: 1200

~

-~ Jg
-~ ~

~8
~~

Em

400
200

o

-

-

-

r--

r--- 1 - - -1-1-

,_

-

r----

1- t - 1---- - t - 1- t -

t - f-or I-c -1-- 1-

ri 1~ J ~
~. 1 JI .nJI ~~~ 1~ ~~ ~ ~ H~
fl

r-

.. 1

>

>

1996 - 1997
• Povp. mesečna konc. SO GI Največja 24-uma konc. SO
SO, aver. f'Ylon/hly cone. ·
SO maximum 24h cone. ·

· Največja urna konc. SO.

SO, maximvm 1h cone.·

Preglednica 2: Povprečne letne
vrednosti koncentracij S02 , N0 2 in
0 3 v iJ.g/m3 , izmerjene z avtomatskimi merilnir:1i postajami na Kovku
v letih 1992-1996 (PLANINŠEK
1997)
Table 2: Ave rage annual values of
concentrations for S0 2, N0 2 and
0 3 in )Jg/m3, recorded in automatic
measurement stations on Kovk in
the years of 1992 to 1996
(PLANINŠEK 1997)

Grafikon 1: Povprečne mesečne,
največje 24-urne in največje urne
koncentracije so2 v !lQ/m3izmer~
je ne na Kovku v letih 1996~ 1997
(CIGLAR 1997). Mejna 24-urna
imisijska koncentracija so2je 125
ll9/m 3 . Mejna imisijska vrednost
za koncentracijo so2v urnem
intervalu je 350 jlg/m3 .
Graph 1: S0 2 average monthly
concentrations measured in jlgl
m3 on Kovk in the years 1996 and
1997 (CIGLAR 1997), maximum
for 24 hour and 1 hour intervals.
/mission limits for $02 concentration is 125 ,uglm3 for 24 hour and
350 ).1g/m3 for one hour interval
measurements respectively.

V okviru v !etih 1989-90 zastavljene pilotske raziskave so na 19 zasavskih
tla, vodo, pšenico, !ucerno, trpotec, meso in
drobovino (ZUPAN 1990). Na večini odvzem nih mest je vsebnost kadmija
v tleh presegala dovoljeno vrednost. Kadmij bi lahko izviral iz matične
kamnine (saj v tleh, nastalih iz sedimentnih kamnin , lahko nasploh
pričakujemo večje koncentracije kadmija (KABATA-PENDIAS 1986)), iz
uporabljenih gnojil, lahko pa bi bil posledica depozicije iz zraka . \/ travniških
tleh v Zagorju ob Savi so v letu 1997 izmerili povečane koncentracije niklja,
kadmija in kobalta. Ob prometni cesti so bile velike tudi koncentracije svinca
in cinka (KUGONIČ 1998).

točkah naključno vzorčili
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Raziskave gozdnih tal na območju Slovenije so v Zasavju zajele pokarbonatna rjava tla na dolomitu. Kljub velikim emisijam žveplovega dioksida
iz Termoelektrarne Trbovlje se kislost tal nikjer ni bistveno povečala in je
pH vrednost vedno nad 6. Tudi stopnja nasičenosti tal z bazami je precej
velika, saj znaša od 46,7 % do 78,3 %. Do zakisovanja verjetno ni prišlo
zaradi karbonatne matične podlage in emisij apnenčastega prahu iz cementarne. Vsebnost žvepla v tleh je v primerjavi s tlemi iz manj obremenjenega območja, kjer je vsebnost žvepla 0,7 g/kg, povečana na 0,83,4 g/kg (KALAN 1 SIMONČIČ 1994).
Večletne polemike zaradi dovažanje elektrofiltrskega pepela iz ljubljanske toplarne so prebudile vprašanja o dodatni dozi radioaktivnega
sevanja, ki naj bi jo prebivalci Zasavja prejemali zaradi nakopičene rudniške
jalovine in pepela. Izkazalo se je, da je na zagorski deponiji jalovine in
pepela koncentracija urana in radija v jalovini 2-3-krat večja kot v okolišni
zemlji, saj vsebuje tudi do 100 Bq/kg 226 Ra. Razen tega so nasuta tla manj
kompaktna in bolj prepustna za radon. Tudi radioaktivnost odloženega
pepela je (11 0-450 Bq/kg) večja kot v tleh v okolici (40 Bq/kg) (KRIŽMAN
1 KONDA 1994).

7 POSLEDICE ONESNAŽENJA NA VEGETACIJI
7 THE RES ULTS OF POLL UTI ON ON VEGETATION
V letu 1971 so poškodovani gozdovi segali od Zagorja do Brega pri
Sevnici in od Planinskega doma na Gorah skoraj do vrha Kuma (MAČEK
et al. 1972). Poškodovanih je bilo preko 5.000 ha gozdov, od tega 400 ha
močno poškodovanih ali uničenih (PARADIŽ 1972). Propadali sta tudi
podrast in ruša, zato je bila velika nevarnost erozije .
V letu 1988 je bilo samo 1,8 odstotka zasavske bukve popolnoma
zdrave. Hrasti in ostali trdi listavci so bili v tem času srednje poškodovani.
Smreka je bila nekoliko manj obremenjena, kar so razlagali z njenimi bolj
oddaljenimi in višje ležečimi rastišči. Kar 84 odstotkov vseh poškodb v
zasavskih gozdovih naj bi povzročal onesnažen zrak (ŠOLAR 1989). V
letu 1990 se je stanje smreke značilno poslabšalo. Obremenjenost njenih
iglic z žveplom je bila med največjimi v Sloveniji (ŠOLAR 1991). Leto dni
kasneje se je stanje zasavskega gozda neznačilno izboljšalo, še vedno pa
je bila zasavska smreka 2-krat, zasavska bukev pa kar 10-krat bolj poškoSlika 1: Sestoj skeletov posušenih
in hirajočih dreves na platoju nad
TET pred izgradnjo 360 m
visokega dimnika

Figure 1: Skeleton st and of
withered and pined trees of
plateau above the TET before 360
m tal/ chimney was bui/d
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Slika 2: Termoelektrarna Trbovlje
Figure 2: Trbovlje stearn power
sta/ion

dova na kot slovenska (KALAN 1989, ŠOLAR 1991 ). Manjše razlike v
poškodovanosti pri smreki Šolar razlaga s tem, da imamo v Zasavju opravka
s preostalo odporno populacijo smreke (ŠOLAR 1992).
Da se zasavski gozd uvršča med najbolj poškodovane slovenske gozdove , nam potrjujejo tudi popisi epifitskih lišajskih vrst (BATIČ 1 KRALJ
1995). V popisih v letih 1985 in 1987 grmičastih lišajev v Zasavju niso našli.
Tudi indeksi atmosferskih poškodb, izračunani na osnovi opazovanj številčnosti in pokrovnosti treh osnovnih morfoloških tipov epifitskih lišajev,
so bili zelo majhni. Na posameznih točkah epifitskih lišajev sploh ni bilo
(BATIČ 1990).
Glede na popise lišajevv letih 1991-1996 (VIDERGAR-GORJUP 1998)
ocenjujemo, da vplivno območje Termoelektrarne Trbovlje sega od južnih
pobočij Mrzlice preko Kuma do Svibnega in Jatne na jugu ter od (v manjši
meri) Vač preko Tirne in Šklendrovca do Gor in Čimernega. Epifitska lišajska
flora je bogatejša v zahodnih, severozahodnih in severnih delih obravnavanega območja . Na skrajnih delih raziskovanih profilov so vplivi nekoliko
zabrisani , medtem ko je v njihovih osrednjih delih vpliv zračnega onesnaženja očiten. Glede na pojavnost lišajskih vrst ocenjujemo zgornjo povprečno višino zaporne inverzijske plasti na 500 metrov nadmorske višine.
Slika 3: V zeliščni plasti propadlega gozda so se v času "plinskih
poškodb" številčno razširile vrste,
ki so sicer redkejše; na sliki gozdni
šebenik (Vse foto: Franc Batič)
Figure 3: ln the vegetal/ayer of a
decayed forest the otherwise ra re
species had spread in number at
the time of "gas damages"; Erysimum sylvestre Scop. (All photo:
Franc Batič)
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Popis propadanja gozdov v profilu Prebold-Trbovlje (STRNIŠA 1 BATIČ
1997) je pokazal, da predpostavka o čistejšem severnem delu profila ne
drži povsem.
Popis lišaj ev in analize biokemijskih parametrov iglic smreke na desetih
izbranih raziskovalnih ploskvah v Zasavju nam kot najbolj onesnažena
območja označujejo Dobovec, Kovk, Ostenk, Ravensko vas in Relje, sledita
še Marno in Jelenca. Najmanj onesnaženi so Javor, Gore in Ključevca
(VIDERGAR-GORJUP 1998).
žveplo v lišajih je posledica absorpcije žveplovega dioksida in mokrega
depozita žveplovih spojin oziroma žvepla, ki je v trdnih zračnih delcih
povezan z drugimi elementi. V Zasavju z okolico so največ žvepla v lišajih
našli na Trojanah (2.590 ~g/g liofilizirane steljke) in v Gradišču (2.320 ~g/g
liofilizirane ste lj ke), sledijo Veliki vrh z 2.120, Čeče z 2.1 OO, Jel še s 1.815
in Orešje s 1.423 11-g/g liofilizirane steljke (JERAN 1995). Raziskave izotopske sestave žvepla v gozdnih tleh in smrekovih iglicah na Kovku, v Čečah
in na Dobovcu so pokazale, da se vrednosti žvepla v iglicah z njihovo
starostjo povečujejo. Preproste korelacije med sestavo žvepla v iglicah in
v dimnih plinih niso našli, za kar iščejo razloge v izotopski frakcionaciji
žvepla pri sežigu rjavega premoga v Termoelektrarni Trbovlje (BERIČNIK
VRBOVŠEK 1997).
V letih 1990-1992 smo v Zasavju sledili ozon z občutljivimi kultivarji
tobaka (BATIČ et al. 1995). Specifične ozonske poškodbe so se sicer
pojavljale na vseh zasavskih izpostavitvenih mestih, vendar je bilo njihove
vzroke težko razložiti. Izpostavljene rastline so bile najbolj poškodovane
na Kumu, kar bi bilo lahko posledica tako emisij TET kot tudi nadmorske
višine. Prva natančnejša naloga, ki ugotavlja vplive fotooksidantov na
nekatere samonikle in kulturne rastline, se je znotraj mednarodnega kooperativnega programa ICP-Crops začela v letu 1995 (BATIČ et al. 1996).
Na Kovku so potrdili prisotnost velikih koncentracij ozona ter njegov škodljiv
vpliv na rast in razvoj plazeče dete lje ter nekaterih drugih rastlin (BIENELLI
1997).
Raziskave onesnaženosti Slovenije s težkimi kovinami na osnovi lišajev
kot bioakumulatorjev (JERAN 1995) so na širšem zasavskem območju
zajele Trojane, Čeče , Jelše, Gradišče, Veliki vrh in Orešje . V okolici Hrastnika so zaznali povečane koncentracije arzena (Steklarna), v širšem Zasavju pa so bile velike še vrednosti molibdena, kadmija in antimona. Analize
prisotnosti težkih kovin v vrtninah na območju občine Zago~e ob Savi so
pokazale veliko obremenitev s Cd in Ni. Vegetacija naj bi bila z nekaterimi
težkimi kovinami obremenjena predvsem z imisijami preko zraka
(KUGONIČ 1998).

8 ZAKLJUČEK
8 CONCLUSIONS
Bazična industrija in neugodne meteorološke razmere so Zasavje zaznamovala z velikimi dnevnimi kopi, kamnolomi, posedanjem tal, deponijami in onesnaženim okoljem. Prav dolgoletno onesnaževanje in nezadostna raziskanost ogroženosti okolja postajata obremenitveni dejavnik
razvoja Zasavja. Pregled raziskav na tem območju kaže, da so mnoga
področja še premalo raziskane, predvsem pa manjka skupen interdisciplinaren pregled stanja s predlogom prednostnih sanacijskih dejavnosti.
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NATURAL ALLOTMENTS, EN.VIRONMENTAL POLLUTION, AND STATE OF VEGETATION IN
ZASAVJ E AREA
1

Summary
Zasavje is situated in the hart of Posavje hills at the uttermost southeast of Savinja Al ps. It is placed in
Prealpine phytogeographic region by Mala flora Slovenije from 1984 (MARTINČIČ 1 SUŠNIK). Later on
Kum, with its vicinity up to river Sava, has been placed into eastern Lower Crania district of Predinaric
subsector of lliric flora province (ZUPAN·ČIČ et al. 1987, MARINČEK 1987). Rich coal-bearing layers we re
already discovered he re in 1736. Coal mining and parali el industrial development had significantly changed
the original appearance of its landscape. It is marked with huge surface mining., stone-pits, subsiding grounds,
depots, and polluted environment.
Narrow Zasavje valleys are prevailed with breezes. The disposal of air pollution is significantly influenced
by frequent temperature inversions. The major inversion layer, whlch prevents the sp read of pollutants into
height, usually lies 200 to 280 meters above the bottom of the valley (PLANINŠEK 1 RODE 1991 ).
lnconvenient meteorological conditions aid highly to vast pollution of Zasavje region. ln 1977/78 heating
season. the net of monitoring stations sta.rted to operate and measure 24-hour concentrations of sulphur
dioxide and smoke. Since then until 1993, Trbovlje and Hrastnik had held 'leading positions on Slovene
scale of most polluted places with sulphur dioxide. Meanwhile, Zagorje used to be the most polluted site
with smoke.
With disintegration of temperature inversions the air rises and spreads with wi·nd above the valleys. ln
higher layers the wind typically blows from northwest, north, and west directions, and brings polluted air to
Zidani most, Radeče, Kum, Hrastnik, and the vicinity. The polluted air rises when inversions disintegrate,
and with power station 's emissions of the major polluter in Zasavje. 125 MW Trbovlje 11 stearn power
station (TET) has been operating si8ce 1968. ln its first deca de of operations the concentrations of sulphur
dioxide measured on half an hour reached even 20,000 )lg/m 3 in the most exposed Zasavje sites. After few
months of working the first results of high concentrations of poll'utants had shown on forests . ln 1971 over
5,000 ha of forests were da mag ed . Damaged forests had reached from Zagmje to Breg near Sevnica and
from Planinski Dom na Gorah up to the top of Kum (MAČEK et al. 1972). The undergrowth and dwarf pine
were also in decay, therefore the danger of erosion had increased even more. The solution was brought to
Zasavje valleys with 360 meters tali smokestack construction in the year of 1976. Recent records of vegetation in the vicinity of power station show partial recultivation of ance al most barren slopes. Air pollution of
the area influenced by TET has been monitored by six stations of ecological informational system (EIS
TET). TET operates with electrostatic precipitator to clean collected du st but without disulphurizing devices.
ln 1996 TET had emitted 22,800 tons of sulphur dioxide, 1,200 tons of nitric oxides and 500 tons of dust
(ŠUŠTERŠIČ et al. 1997). ln the vicinity of TET the maximum hourly concentrati.ons from this very year
extended up to 6,000 JlQ/m 3 (PLAN 1NŠEK et al. 1997).
ln 1988 only 1.8 percent of Zasavje beech tree was completely healthy. About 84 percent of the total
damages to Zasavje forests we re ca used by airpollution (ŠOLAR 1989). ln 1990 the status of spruce
significantly declined . The load of its needles with sulphur was among the highest in Slovenia (ŠOLAR
1991 ). A year later the status of Zasavje forest insi'gnificantly improved. Nevertheless, the Zasavje spruce
was stili twice and Zasavje beech tree even ten Nmes more damaged than the Slovene trees r:espectively
(KALAN 1989, ŠOl AR 1991 ). The listing of Zasavje forests among the worse da mag ed of Slovene forests
is also confirmed by the records on epiphytic lichen species (BATIČ 1 KRALJ 1995).
According to lichen records in the years of 1991 to 1996 (VIDERGAR-GORJUP 1998), it has been
estimated that the influential area of Trbovlje ste am power station reaches from southern s lopes of Mrzlica
over Kum to Svibno and Jatna on the south and, in minority, from Vače over Tirne and Šklendrovec up to
Gora and Čimerno. Epiphytic lichen flora is r-icher in eastern, northwestern, and northern parts of discussed
area . The influence of air pollution is obvious in the central parts of the searched profiles, when slightly
blurred at the extremes. Lichen records and analysis of biochemical parameters in spruce needles of ten
research plots chosen in Zasavje, present Dobovec, Kovk, Ostenek, Ravensko village, and Retje, as the
most polluted areas, followed by Marno and Jelenca . The least polluted are Javor, Gore, and Ključevca
(VIDERGAR-GORJUP 1998).
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ln the years 1990 to 1992 ozone has been traced in Zasavje with sensitive tobacco cultivation (BATIČ
et al. 1995). Specific damages made by ozone had otherwise appeared in all exposed Zasavje sites, yet
their causes were difficult to explain . The exposed plants of Kum we re most highly damaged due to either
TET or the altitude . The presence of high concentrations of ozone on Kovk, and its damaging influence to
growing white clover and some other plants, has been confirmed by the research on influence of
photooxidants on some wild and cultivated plants. The research has been going on within international
cooperation program ICP-Crops.
Research on pollution of Slovenia with heavy metals based on lichen as bioacumulators (JERAN 1995),
had shown the increased concentrations of arsen ic in the vicinity of Hrastnik, and hjgh values of molybdenum,
cadmium, and antimony in the broader Zasavje region . The results of analysis of heavy metals traced in
crops in the area of Zagorje municipality, had shown high loads of cadmium and nickel. Vegetation is
mostly loaded with some of the heavy metals through the air (KUGONIČ1998). ln Zasavje air, cadmium
and lead are predominant in aerosols. The concentration of cadmium in the air is 4 to 12 times higher in
Zasavje area, and concentration of lead respecHvely is 1Oto 1OO times higher, com pared to uncontaminated
areas (DOLINŠEK 1 MILAČIČ 1994).
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Izvajanje del v zimskih razmerah
Franci FURLA~*
UVOD

Izvajanje del v posameznem delovišču je odvisno
od številnih dejavnikov: debelinske sestave drevja,
izbranega za posek, drevesne vrste, stanja na trgu,
vremenskih razmer, stanja v delovišču itd. Naš temeljni
cilj je, da posamezno delovišče izberemo za delovni
proces v tistem trenutku, ko lahko dejansko pričaku
jemo najboljši skupni učinek vseh dejavnikov. Ker so
nekateri dejavniki nepredvidljivi , so odmiki od ciljnih
učinkov pogosti in vsaj del delovnega procesa opravimo v zahtevnejših delovnih razmerah. Ti povečujejo
skupne stroške proizvodnje, zato skušamo izvajanje
del organizirati tako, da bi jih bilo čim manj. To je zelo
pomembna zahteva, kijo moramo upoštevati pri izbiri
delovišč, ki jih vključuj emo v proizvodnjo.
Zato bi morali že vnaprej natančno predvideti vsa
zimska de lovišča in v njih izvesti še posebej temeljito
pripravo dela. Če v poteku operativnega izvajanja del
posamezno delovišče zajamemo v proizvodnjo v zahtevnejših delovnih razmerah, moramo neposredno pred
pričetkom izvajanja del podrobno preveriti vse prvine
sečnospravilnega načrta. Vsebino moramo uskladiti s
trenutnimi možnostmi, posebej temeljito pa presodimo
razmere z vidika varstva pri delu .
2 KDAJ IN KJE NASTAJAJO ZAHTEVNEJŠE
DELOVNE RAZMERE

Družbe in druge organizacije, ki se ukvarjajo s
pridobivanjem lesa kot glavno dejavnostjo, morajo
zelo pogosto delati v zahtevnejših delovnih razmerah.
Zato so stalno prisotna naslednja vprašanja: kdaj in v
kakšnih razmerah delati, kdaj prenehati in kdaj spet
pričeti z delom?
Pridobivanje lesa in izvajanje drugih del v gozdu
že zdavnaj ni več sezonska panoga. Gre za poklicno
izvajanje del preko celega leta. Zato je potrebno neprestano tehtati nadstroške, ki nastanejo zaradi dela v
zahtevnejših ali skrajnih delovruh razmerah, in stroške,
ki nastajajo, ko se zaradi skrajnih delovnih razmer ne
dela (nadomestila za slabo vreme, dopuste, povečanje
krajših bolniških staležev, nadstroški zaradi krajšega
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deJavnika itd). Ob tem je b.·eba ugotoviti, daje razlika
med dohodki za delo in nadomestili za zastoje verjetno
premajhna . Res paje tudi, da so socialni in eksistenčni
pogoji večine delavcev taki, da se le-ti dela v skrajnih
razmerah izogibajo. Če vse to poteka ob ustrezni kontroli, je z vidika varstva pri delu to dolgoročno sprejemljivo.
Z vidika zahtevnih in skrajnih delovnih razmer skušajmo presoditi, kdaj dela izvajajo zasebni gozdni posestniki. Le-ti se delu v neugodnih vremenskimi razmerah praviloma izogibajo. V skrajnih razmerah pa
del sploh ne izvajajo. Če pa jih, je to le za zelo kratek
čas in z izrazi tim materialnim motivom. Velikost povprečne gozdne posesti pri nas je 2,3 ha, kar je med
najmanjšimi v Evropi, preko 80 % gozdnih posestnikov pa ima do 3 ha gozda na več prostorsko ločenih
parcelah.
Predviden letni posek za obdobje 1991-2000 za vse
slovenske gozdove znaša 2,8 m3/ha. Iz tega nedvomno
sledi, da je za izvedbo takega obsega del možno izbrati
optimalne vremenske razmere.
Na kratko si oglejmo nekaj primerov pridobivanja
lesa v zahtevnejših delovnih razmerah.
Prvi primer je delo v višinskih bukovih gozdovih
visokega Krasa. Glede na obseg proizvodnje v delovišču, pomikamo datum pred pričetek zimske sečnje
bukovine (l. lO.), tako da bi dela v celoti opravili do
konca septembra. Zaradi kvaijenja bukovine in drugih
dejavnikov pa z zimsko sečnjo bukovine ne smemo
pričeti pred 1. 08. Zaključitev del ob koncu septembra
nato uravnavama z vključevanjem povečanega števila
ljudi in strojev v proizvodni proces. Prekoračitev datuma čez začetek oktobra pomeni hitro večanje verjetnosti vremensko zahtevnejših delovnih razmer in s tem
večjih stroškov. Povečujejo se namreč zneski za nadomestila (prevozi na delo, malica), doseženi učinki
pa hitro padajo, zato se stroški na enoto proizvodnje
večajo. Z razporedom del se torej vsaj deloma izognemo zahtevnejšim delovnim razmeram.
Zelo zahtevne delovne razmere z vidika varstva pri
delu nastopijo pri sečnji in izdelavi ter spravilu lesa iz
vetroloma, snegolorna in žledoloma. V tem primeru je
zlasti pomemben varstveni vidik (iglavci - podlubnik:i,
listavci - hitro kvarjenje lesa), zato je z deli potrebno
pričeti takoj ob nastanku in jih izvesti v čim krajšem času .
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Tudi nosilnost podlage, na kateri izvajamo dela, je
lahko dejavnik zahtevnih delovnih razmer. Za delovišča na flišnih podlagah moramo izbirati ali dolga
sušna obdobja ali zmrzla tla z nizkimi temperaturami,
na barju ali poplavnih območjih pa le zmrzla tla. Zato
je možno, da kakšno leto sploh ni ustreznih razmer za
izvedbo del, ali pa je dela možno izvesti le ob dodatnih, nesprejemljivo visokih stroških. Ti nastanejo, če
moramo vlako zaradi slabe nosilnosti tlakovati, na
primer v Prekmurju celo z okroglicami. Delo je v takem primeru bolje opustiti in izbrati ugodnejše razmere.
Zelo podobno je tudi z delom v velikih strminah, z
izvajanjem končnih sečenj na močno pomlajenih površinah in goščah in podobno.

glede na varstvene vidike (lubadar) podlubniki itd.)
o nadaljnjem zaporedju izvajanja del.
Močan vpliv na razmere, v katerih bomo pričeli z
delom, ima tudi dolžina prekinitve izvajanja del. Ob
dolgih prekinitvah, ko se razmere počasi ali sploh ne
izboljšujejo, se delo lahko prične v še vedno zelo zahtevnih razmerah. Vendar so ti primeri redki in običajno
omejeni na majhne površine in kratek čas, saj je smow
trneje opraviti prerazporeditev na površine z manj
zahtevnimi delovnimi razmerami. V kombinaciji s
snegom se kot dejavnik skrajnih razmer pojavljajo tudi
nizke temperature, o čemer nekaj več v naslednjem
poglavju.
odločamo

4 DEJAVNIKI, KI PO DELOVNIH FAZAH OPREDELJUJEJO SKRAJNE DELOVNE RAZMERE

3 OPREDELITEV SKRAJNIH DELOVNIH RAZMER

4.1 Splošno

Vse našteto v prejšnjem poglavju opredeljuje zahtevnejše delovne razmere. Delovno gradivo Nonnativi
gozdnih del uporablja tudi termin "bistveno slabše
okoliščine". Če se tem okoliščinam pridružijo še različni vremenski dejavniki, govorimo o skrajnih delovnih razmerah.
Nekateri vremenski dejavniki že samo s svojo prisotnostjo ustvarijo skrajne delovne razmere. To je npr.
dež, ki onemogoči delo v sicer idealnih okoliščinah.
Obstaja večno vprašanje, kdaj glede na jakost dežnih
padavin delati in kdaj ne. Nato, koliko časa počakati,
da z delom pričnemo, ko preneha deževati. Znano je,
da krošnje zadržijo precejšen del padavin, zato v sestoju še vedno "dežuje", ko sicer ne dežuje več. Čas,
v katerem je po dežnih padavinah možno začeti z delom, je v brezvetrju daljši kot ob prisotnosti vetra. Nato
je treba upoštevati še razmočenost podlage, vrsto zemljine (podlage), stnnino, itd. Še pomembnejša dejavnika sta sneg in nizke temperature. Tadva že v majhnih
količinah zahtevne delovne razmere spremenita v
skrajne, ko delo ni več niti varno niti gospodarno. Večje
količine snega lahko povzročijo skrajne delovne razmere tudi v rednih deloviščih, kar pomeni, da moramo
z izvajanjem del prenehati. Dolžina prekinitve je odvisna od količine in trajanja snežne odeje. Takoj nato se
pojavi vprašanje, kdaj z delom spet pričeti. Praviloma
so delovne razmere ob ponovnem pričetku del vedno
ugodnejše, kot so bile, ko
z delom prenehalo.
V skrajnih delovnih razmerah dela izvajamo brez
prekinitve, ko gre za javne prometnice, ki odpirajo
zaprta naselja ali zaselke. V zahtevnih delovnih razmerah pa najprej odpremo gozdne prometnice in se

Možnosti je veliko: različna debelina snega, razvrsta (pršič, težak južen sneg) in različno stanje
snega (zmrznjen južen
nizke temperature in
prisotnost vetra.
Pri južnem snegu debeline 30 cm in več dela v
gozdu nima smisla izvajati. Možno pa je delati celo
pri 50 cm pršiča, če ga ohranja dokaj stalna nizka
temperatura do -7 ali -8 °C. Gospodarno je mogoče
delati tudi pri višji debelini snežne odeje, do 1 mali
več (Pokljuka, Jelovica), če je sneg useden in se ne
udira. Obvezno pa to pomeni izbiro delovišč z debelim
drevjem in kidanje okrog drevja, izbranega za posek.
S snegom se pogosto prepletajo še nizke temperature in
veter. Kaj lahko pomeni prepletanje nizke temperature s
hitrosgo vetra, prikazuje preglednica 1 (KOVAČ 1998).
Na kratko povzemamo še nekatere druge, za naše
delo pomembne ugotovitve citiranega vira. Tako se
priporoča ena plast oblačil za temperature nad 15 °C
in dodatna plast oblačil za vsakih 5 °C pod to mejo.
Seveda je število plasti le okvirno in se spreminja za
plast ali dve. Velika telesna dejavnost lahko zaradi
povečanega nastajanja toplote zahteva nekoliko manj
plasti, celodnevno ždenje na enem mestu pa seveda
nekoliko več. Zračni žepki v tkanini so odličen izolator,
zato je volna zelo primerna za zimska oblačila. Več
tanjših plasti je bolj primernih od ene debele, saj med
seboj bolj uspešno zadržujejo zrak in s tem toploto.
Primernejša so tudi ohlapnejša oblačila. Pomembno
je še, da si pokrij emo glavo, saj gre skozi njo iz telesa
celo do 30% vseh toplotnih izgub. Prav tako moramo
biti v zelo neugodnih razmerah pozorni na pravilno
izolacijo rok in nog. Pri temperaturah pod -20 °C pa
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Pregledn ica 1: Na'Jidezna temperatura in nevarnost ozeblin (Vir: U.S. Army Antarctic Research Laboratory)
Hitrost vetra
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se priporoča ogrevanje zraka, ki ga vdihavamo, recimo
s pomočjo šala ali rute (KOVAČ 1998).
Izkušnje pri. operativni izvedbi del kažejo, da mora biti
vsaka odločitev za izvajanje del pod -JO °C skrbno pretehtana. Zastoji zaradi okvar na dovod ih goriva pri dieselskih motmjih so zelo pogosti ter časovno in lokacijsko
nepredvidljivi. Odpravljanje okvar poteka v izredno neugodnih delovnih okoliščinah, kar še dodamo povečuje
že tako visoke stroške dela. Okoliščine s prepletanjem
snega, nizkimi temperaturami in vetrom pa pomenijo tudi
hitro stopnjevanje kvarruh vplivov na delavca pri izvajanjn
del v gozdu. Zato je v prepletanju npr. temperature in vetra
spodnja temperatuma meja pričetka ali prenehanja primernih delovnih razmer ustrezno višja.
Vsesplošnega navodila, kdaj začeti, koliko časa
delati in kdaj prenehati z izvajanjem del v snegu, ni
mogoče opredeliti. Prav zato obstaja gozdarski operativni kader, ki tehta vse zunanje in notranje dejavnike
ter smiselno odloča o izvajanju del. Pomemben zunanji
dejavnik je stanje lesa na trgu, večkrat tudi samo stanje
zalog lesa pri glavnih (le nekaj, dveh ali treh) odjemalcih. Večkrat je prav to ključni kriterij, ki odloča,
da se izvajajo dela v skrajnih razmerah, tj. pri nizkih
temperaturah (pod -1 O0C), visokem snegu (nad 50 cm)
in močnem vetru . V takih razmerah nastajajo zelo
visoki nadstroški pri sečnji, spravilu in odvozu lesa
ter nadstroški v centralnih mehaniziranih skladiščih.
4.2 Skrajne delovne razmere v normativih
gozdnih del
Povečanje osnovnih normativov v višini 40 % za
delo v dežju je predvideno le pri nakladanju kamionov.
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To je razumljivo. Delovna operacija traja kratek čas,
poleg tega pa v takem vremenu izbiramo oddaljene
kupce, ki zahtevajo debelejše sortimente.
Popravki zaradi nizkih temperatur s tem sporazumom niso predvideni.
Iz preglednice 3 je razvidno, da je temperatura s
popravki zajeta le pri sečnji in izdelavi lesa. Pri tem
ni niti v enem naštetem aktu oziroma viru opredeljeno,
kako ukrepati pod temi temperaturami. Pri Gozdnem
gospodarstvu Postojna je obstajal le ustni dogovor, da
se sečnja in izdelava lesa pod prikazanimi temperaturami ne izvaja. To je tudi v skladu z ugotovitvami v
poglavju 4.1 (KOVAČ 1998). Pri spravilu in prevozu
lesa pa pri takih temperaturah tudi popravki normativov ne pomagajo. Mraz povzroči zmrzovanje plinskega olja, kar ima za posledico po gos ce in drage zastoje.
Primerjava preglednic 2 in 3 kaže praktično nespremenjene popravke pri spravilu lesa in rahel trend večanja pri sečnji in izdelavi ter prevozu lesa. Vsi prikazani popravki pomenijo večanje osnovnih stroškov
proizvodnje.
4.3 Nekateri nadstroški pri

sečnji

in izdelavi lesa

Pri sečnji in izdelavi lesa nadstroške povzroča obvezno kidanje snega okoli dreves pred podiranjem,
težji (daljši) prehodi od drevesa do drevesa in gibanje
ob deblu pri kleščenju ter težje obračanje nmogokratnikov oziroma sort imen tov. Zmrznjen les pomeni tudi
večjo obrabo verige in motorne žage. Prav tako se z
zniževanjem temperature zelo hitro povečuje kvarni
vpliv motorne žage in ostalih dejavnikov na sekača .
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Preglednica 2: Popravk i ali bonitikacije osnovnih normativov pri delu v snegu po Panožnem sporazumu 1985
D.el0vna faza ali opravilo
Sečnja in jzdelava lesa
Spravilo lesa (zbiranje in
Konji , traktorji

Ž:ični

vlačenje)

žerjav i in večbobenski vitli
Prevozi lesa

Višina snega (cm)

Popravki v%

nad 50
do 15
od 16 do 50
nad 50
do 30
od 31 do 50
pri višjem snegu

do 20
za 5
do 15
za 20
do 8
do JO
do 30

zasnežene ceste

15' (minut) za eno montažo
in demontažo verig

Preglednica 3: Popravki ali bonifikacije osnovnih normativov pri delo v snegu v delovnem gradivu Normativi gozdnih del 1994
Delovna faza ali opravilo

Vrsta popravka
Višina snega (cm)
od 20 do 50
nad 50
Temperatura °C
od - 5 do -lO
od - Il do -1 5
Višina snega (cm)
do 15
od 16 do 50
nad 50
Višina snega (cm)
do 30
od 31 do 50
nad 50

Sečnja

in
izdelava lesa

Spravilo lesa
(zbiranje in vlačenje)
Kouji (samec), traktmji

~

Žičnice

Prevozi lesa

zasnežcnc ceste
za varnost vožnje
za montažo, demontažo verig

4.4 Nekateri nadstroški pri spravilu lesa

Pri spravi lu lesa se poveča čas trajanja vseh postopkov, pri nižjih in zelo nizkih temperaturah in snegu
nad 50 cm pa se znatno poveča število težjih okvar
(strojelomi). Preobremenitve strojev so zato pogoste.
Da bi zmanjšali preobremenitve, smo v skrajnih primerih, ko ni bilo možne nobene prerazporeditve del,
skladišča okroglega lesa na žagah pa prazna, izvajali
celo pluženje gozdnih vlak z buldožerji. Jasno je, da
so v takem primeru še dodatno nastajali različni nadstroški: celoten strošek pluženja z buldožerjem, nižji
učinki na časovno enoto, povečani stroški popravil na
enoto itd.
4.5 Nekateri nadstroški pri prevozu lesa

Prevoze lesa ni možno izvajati brez pluženja in posipanja, kar vedno ne zadostuje in je potrebna montaža
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Popravki v%
do 10
do 20
5
8
5
do 15
do 20
do 8
do lO
do 20

25
15 ' za 2 kolesi ali 1 os

snežnih verig. Te je potrebno ob prihodu na asfalt
demontirati . Bolj kot pluženje in posipanje ter stanje
kamionske ceste vpliva na povečane stroške vzdrževanja prepletanje naslednjih dejavnikov: zmanjšanje
nosilnosti kamionske ceste zaradi razmočenosti ali
odjuge ter povečana frekvenca težkih vozil i..n osebnega
prometa. Do tega prepletanja pride, ker hočemo zaradi
znižanja dodatnih stroškov pri zimskem odpiranju delovišč čim bolj zmanjšati površino, na kateri bomo
vzpostavili znosne razmere za izvajanje deL Poškodbe
na kamionskih cestah lahko znatno povečajo stroške
vzdrževanja gozdnih cest, zato je mnogokrat smiselno
frekvenco zmanjšati, z odvozom začasno prenehati ali
pa odpreti nova delovišča.
To so torej le nekateri vzroki, ki povečujejo stroške
v procesu pridobi vanja lesa. Zelo pomemben kazalec
zahtevnejših oziroma skrajnih delovnih razmer je večja
pogostnost in resnost delovnih nezgod, ki še dodatno
povečajo stroške dela.
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Poleg večjih, neposrednih stroškov pridobivanja
lesa se posledice izvajanja del v skrajnih razmerah kažejo tudi v okolju. Posebno vprašljivo je lahko izvajanje del v visokem snegu na močno pornlajenih površinah. Če namreč nimamo temeljito izvedene terenske priprave dela- označenih vlak pa tudi sečnospra
vilnih polj - in če ne zahtevamo, da se traktorji lahko
gibljejo samo po vlakah, lahko ugotovimo, da postavljenih gojitvenih ciljev ne bomo dosegli. Zaradi gibanja
traktorjev izven vlak (dovoljene tehnološke površine)
in napačno izbranih smeri podiranja (ker vlake niso
označene) lahko pomladek, naraven ali umeten, popolnoma uničimo. Zato je nujna priprava dela, ki vključuje obvezno izdelavo sečnospravilnega načrta, posredovanje usmeritev pred pričetkom dela ter kontrola
in stalno posredovanje in dopolnjevanje usmeritev med
izvajanjem dela.
4.6 Nekateri nadstroški v mehaniziranih sldadiščih
lesa

Skrajne zimske delovne razmere se odražajo predvsem z nizkimi temperaturami tudi v centralnih meha.niziranih skladiščih lesa. Problem so obdobja, ko les
zaradi temperatur pod -5 °C oziroma -10 °C obodno
ali globoko proti strženu zmrzne. Kakovost lupljenja
je v takih razmerah izredno slaba. Na eni strani ostajajo
neolupljene površine, na drugi pa se noži zadirajo
globoko v les in ga trgajo. Pri tem je lupilni stroj izpostavljen močnim tresljajem, zato so tudi okvare zelo
pogoste. Za dosego sprejemljive kakovosti lupljenja
je potrebno vsak kos lupiti vsaj dvakrat. Tako lupljenje
je zaradi nizkih učinkov, pogostih in težjih okvar na
lupi.lnem stroju in manjših izkoristkov lesa zaradi zadi ranja v les in povečanega žamanja desk popolnoma
negospodarno.
Razlogi za odločitev o obratovanju v taldh razmerah
morajo biti zato skrajno tehtni . V nadaljevanju proizvodne verige mora biti jasno razpoznavna gospodarnost. Če tega ni, tudi skladišča ne smejo obratovati.
Tudi s tega vidika je jasno, da centralna mehanizirana
skladišča spadajo k predelovalcem lesa . To je skoraj
pravilo v gozdarsko razvitih državah Evrope, razvoj v
tej smeri pa je razpoznaven tudi pri nas: predvsem
celulozna industrija in tudi že del mehanske predelave
lesa že razpolagajo s stroji in napravami centralnih
rnehaniziranih skladišč. Med njimi so najpogostejši
stroji za lupljenje oblovine iglavcev.
Prikazali smo tudi ta vidik, čeprav centralna mehanizirana skladišča v Sloveniji po letu 1990 obratujejo
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v vse manjšem obsegu. Obratovanje je strogo omejeno
le na primere, ko kupec plača uslugo za opravljeno
delo. Ne nameravamo razpravljati o smiselnosti uporabe teh skladišč, vendar je prav, da vsaj na kratko
omenimo nekaj prednosti njihove uporabe v žagarski
industriji: hladi so olupljeni in očeljeni, zato je odsotnost mineralnih delcev (kamenja, zemlje) skoraj popolna. Rezalne dele zato menjamo in brusimo v daljših
časovnih razmakih, deske pa od lubja niso umazane.
Poleg avtomatske izmere je možno izvajati tudi avtomatsko sortiranje po izbranih debelinskih razredih,
seveda v odvisnosti od števila boksov ob sortimem
traku. Na ta način povečamo izkoristek žaganja, žamanje olupljenega lesa pa lahko uporabimo v proizvodnji celuloze, kar zmanjšuje delež, ki ga v ta namen uvažamo.
Zimske delovne razmere z visoko snežno odejo,
nizkimi temperaturami in močnim vetrom lahko znatno povečajo stroške pridobivanja lesa v vseh fazah
gozdne proizvodnje. Zato z deli pogosto prenehamo
in spet začnemo, ko ni več dodatnih stroškov oziroma
se znižajo na znosni obseg, delovne razmere pa se
izboljšujejo. V razmerah spremenljivega vremena, ko
se snežne padavine izmenjujejo z zelo kratkimi obdobji
nekoliko boUšega vremena, moramo proizvodnjo voditi s čim manjšimi zalogami v gozdu: obseg spravila
mora biti le malo nižji od obsega sečnje in izdelave
lesa.
Na ta način nimamo zalog, ki bi lahko pomenile
zlasti p1i prehodu zime v pomlad varstveni (lubadar,
lesar, piravost) in gospodarski problem (izguba kakovosti).
V določenih razmerah pa gozdno proizvodnjo izvajamo, četudi vemo, da nastajajo nadstreški.
Poglejmo si najbolj pogosta primera:
l. Do pričetka dela v razmerah, ko nastajajo nadstroški, lahko pride že na podlagi razmer, nastalih
znotraj gozdarstva. To je npr. daljše obdobje strnjenega
slabega vremena ali visok delež slabega vremena znotraj leta, ko delovne odsotnosti ni več možno časovno
ali gospodarno nadomeščati (stopnjevanje pogostnosti
obolenj in kvarnih vpltvov, ki se odražajo v nastanku
invalidnosti).
2. Ko se s kupcem dogovorimo, da bo plačal celoto
ali del tovrstnih nadstroškov. Kupec tako odločitev
lahko sprejme takrat, ko mu grozi ustavitev dela ali
celotne proizvodnje zaradi pomanjkanja surovin. Največkrat pa se kupci na pomanjkanje surovin odzovejo
tako, da sprostijo kriterije kakovosti za prevzem lesa.
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To je isto, kot če se poveča prodajna cena, nastala
razlika pa pokrije največkrat le del (redko celoto, preseže paje nikdar) nadstroškov pridobivanja lesa.
Stanje je lahko tudi obratno, tako kot je bilo to
pozimi 1996/97. Mila zima omogoča stalno delo v
gozdu ob skorajda idealnih pogojih. Ponudba lesa iz
gozdov vseh lastništev je ogromna. Vsi kupci zato
zaostrujejo pogoje prevzema, kar posredno pomeni
zniževanje cen, nekateri pa celo ustavljajo dobavo. To
pa pomeni ustavitev proizvodnje v gozdarstvu oziroma
prestavitev izvajanja na področje gojitvenih deL Ker
je obseg teh del v zimskem času zelo omejen, je tudi
za ta dela potrebno predvideti zimska delovišča in
izvesti ustrezno pripravo dela.
Da bi se izognili ustavitvam dela v primarni lesni
industriji in gozdarstvu, se kot smiselna kaže čim tesnejša povezanost teh dveh panog. Skupni interes tako
povezanih panog bi zagotovo moral imeti za posledico
nižje skupne stroške gospodarjenja.
Obstaja še ena možnost zmanjševanja stroškov.
Gozdnogospodarska območja so v vseh pogledih izredno pestra, zato so lahko zimske delovne razmere
znotraj območja zelo različne. Glede na to je potrebno
proizvodnjo po območju premikati tako, da je vsota
nadstroškov v zahtevnejših in skrajnih delovnih razmerah čim manjša. Tako je možno v skrajnih zimskih
razmerah osredotočiti na enem ali dveh gozdnih obratih delo delavcev več gozdnih obratov. Vse dobave lesa
potekajo praktično iz enega mesta. Za tak način operativnega vodenja proizvodnje v državnih gozdovih je
potrebno tesno sodelovanje vseh sodelujočih v procesu
gospodarjenja z gozdovi. To pa poleg povezanosti pridobivanja lesa in primarne lesne industrije nujno zahteva še tesno povezanost z javno gozdarsko službo. To
spet (dodatno) utemeljuje (FURLAN 1997) nesmiselnost ločitve javne službe od pridobivanja lesa v državnih gozdovih. Le z medsebojno funkcijsko povezavo
vseh treh organizacij je možno trajno dolgoročno dosegati visoke donose ob najnižjih možnih stroških gospodarjenja in majhnih obremenitvah gozdov.
5 ZAKLJUČEK

l. Vseveljavnih odgovorov, kdaj v zimskih razmerah začeti z delom in kdaj ga opustiti, ni mogoče
opredeliti. Zato skušaj mo vedno iskati posredne (učin
ki v proizvodni verigi, krajšanje prekinitev dela zaradi
skrajnih delovnih razmer) ali neposredne vire (učinki
prodaje lesa), ki v čim večji meri oziroma v celoti
pokrijejo tako nastale nadstroške.
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2. Izvedba celotne priprave dela z izdelanim sečno
spravilnim načrtom je organizacijska faza, ki jo moramo za skrajne zimske delovne razmere obvezno izvesti v celoti. To nam omogoča zanesljivejše doseganje
gospodarskih, gozdnogospodarskih, gozdnogojitvenih
in ekoloških ciljev gospodarjenja.
3. Pred pričetkom izvajanja del v skrajnih zimskih
delovnih razmerah moramo obvezno pregledati sečno
spravilni načrt in ugotoviti, alije še aktualen. Posebej
podrobno pa moramo obdelati in dopolniti poglavje o
varstvu pri delu. Šele nato lahko začnemo z izvajanjem
deL
4. Skušaj mo oceniti čim več dejavnikov, tehtajmo
jih in oblikuj mo v čim bolj celovito oceno, ki jasno
nakazuje gospodarske in ekološke posledice. Šele na
tej podlagi sprejmimo odločitev o pričetku dela v skrajnih zimskih delovnih razmerah.
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Trg gozdnih lesnih proizvodov
Pregled prodajnih cen semen gozdnih drevesnih vrst
V naslednji tabeli so predstavljene prodajne cene semen najpomembnejših drevesnih vrst treh semenam pri
nas in v Evropi. Cene se iz leta v leto spreminjajo glede na ponudbo in povpraševanje na trgu. Cene so odvisne
tudi od izvora semena (lokacija, kategorija semena), zato so v tabeli prikazane najvišje možne cene semen
določenih drevesnih vrst.
Cene semen (SIT/kg)

Drevesna vrsta

Niedersaohsen*2

Semesadike* 1

Pleijb0za* 3

Latinsko ime

Slovensko ime

Abies alba

Jelka

10.000

24 . 156

19.295

Larix decidua

70.000
20.000

67 .637

68 .605

Picea abies

Macesen
Srru·eka

43.481

Pinus mugo

Rušje

64.317
32.158

Pinus nigra

Čmi bor

28.000
8.000

27.055

Pinus sylvestris

Rdeči

28.000

94.692

10.500

96.625

bor

Taxus baccata

Tisa

Acer carnpestre

Poljski javor

Acer pseudoplatanus

Gorski javor

Alnus glutinosa

Črna jelša

Carpinus betulus

Beli gaber

Fagus sylvatica

Bukev

Fraxinus excelsior

Veliki jesen

Fraxinus ornus

Mali jesen

Malus sylvestris

Divja jabolka

Ostrya carpinifolia

Črni gaber

Prunus avium

Češnja

Quercus cerris

Cer

Quercus petrea

Graden

Quercus pubescens

Puhasti hrast

Quercus robur

Dob

Robinia pseudoacacia

Robinija

Sorbus aucuparia

Jereb ika

Sorbus aria

Mo kov ec

Sorbus domestica

Skorš

Sorbus tonninalis

Brek

Tilia cm·data

Lipovec

Tilia platypb.yllos

Lipa

-

-

2.000
3.500

46.380

5.500
2.700

6.281
5.797

6.200
3.500

-

-

l6.426

950

550

5.500

1.715
-

1.930
-

15.436
6.432
515

-

700
1.200

70 .000
8.000

6.003
27.442

115.949

4.000
4.000

70.000
80.000

12.435
2.144

6.764

2.700
6.000

2.700
9.000

51.454
107.195

1.208

-

-

772

-

-

1

1

65.705
-

1

1

125.612
36.717

-

1.501
8.576
49.310
72.893
81.468
4.073
2.787

., : Semesadike d. d., Prešernova 35, 1234 Mengeš (cenik: pomlad 1999)
2
: Forstwirtschaft in Niedersachsen, Forstsaatgut-Beratungsstelle Oenel, Forstweg 5, 29633 Munster-Oerrel,
Nemčija (cenik: 1999)
3
• : Pleijboza, Marconistraat 13, 6900 AK Zevenaar, Nizozemska (cenik: 1998)

•

- : ni podatka
Vse cene so izražene v SIT/kg. Cene v tujih valutah so preračunane v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije
zdne6.2.1999.
Sašo Žitnik
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Vabilo v deželo losov in deževnih gozdov (vendar ne tropskih)
Skupina radovednih gozdark in gozdarjev se je leta
1995 odpravila na pot spoznavanja treh vegetacijskih
skrajnosti: tropskih gozdov, puščavske klime in borealnih gozdov. Tropske gozdove so opazovali v južnoameriški Francoski Gvajani ter zahodnoafriški Slonokoščeni obali, puščavske razmere pa v podsaharskem
Maliju.
V potovalnem načrtu so tako ostali še hladnejši borealni gozdovi sibirskega dela Rusije, kjer so potovalne
možnosti postale velika ovira za uspešen obisk. Ker
pa so borealni gozdovi med najpomembnejšimj ekosistemi na Zemlji, sij ih je vredno ogledati. Ampak kje?
V Kanadi, ali natančneje v Britanski Kolumbiji, ki se
nahaja na zahodni (pacifiški) strani Kanade, in v Združenih državah Amerike oziroma na Aljaski .
Na štirinajstdnevno potovanje se bomo predvidoma
odpravili zadnji teden avgusta 1999. Spoznali bomo
posebnosti kanadskega gozdarstva in nasprotja gozdarske politike (več kot 90 %gozdov je v javni lasti,

gospodarjenje z gozdovi temelji na ekonomskih kriterijih, veliko je okoljevarstvenih nevladnih organizacij,
ki si prizadevajo za po njihovem mnenju sprejemljivejši
način
gospoda1jenja), gozdarska podjetja in
lesnopredelovalne obrate, okoljevarstvene organizacije
(predvidoma se bomo srečali z enim od ustanoviteljev
Greenpeace-a), izobraževalne in državne ustanove.
Opozarjam na možnosti spoznavanja posebnosti načina
urejanja odnosov med državo in gozdarskimi podjetji
(zakupi, licence, koncesije, ipd.). Seveda ne smemo
pozabiti na privlačne naravne parke, deževne gozdove
in živalstvo pac1fiške obale.
Ker je veliko bolj prijetno in uspešno oblikovati podrobnejši program tako s tistimi, ki se šele odločajo za
pot, kot tistimi, ki so morda že odločeni, vabim vse, ki
si želijo obvestil o potovanju in poteku priprav, da mi
to sporočijo na naslov: Milan Šinko, Na klancu 11,
1235 Radomlje ali na e-mail; mi lan.sinko@uni ~1 j .si do
konca aprila.
Mag. Milan Šinko

Stališča

in odmevi

Slovenske predstavitve resolucije o Evropski gozdarski strategiji
Mag. Milan Šinko je v prispevku z zgomjim naslovom opozoril na napake, ki sem jih naredil pri prevajanju Resolucije o gozdarski strategiji EU, objavljene v knjižici Dokumenti vseevropskega procesa o
varovanju gozdov v Evropi. Opravičilo za storjene
napake je v tem, da je bil prevod opravljen v izjemno
kratkem času (v dveh mesecih po konferenci v Lizboni), in da knjižica ni bila v prvi vrsti namenjena
predstavitvi politike EU v zvezi z gozdarstvom, pač
pa dokumentom iz njenega naslova. Osrednji motiv
za izdajo knjižice je bila zaveza iz 8. točke resolucije
L2, po kateri je bilo treba poskrbeti za ustrezno objavo
in razdelitev Vseevropskih operativnih usmeritev za
trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Prva priložnost za
seznanitev zlasti lastnikov gozdov s temi usmeritvami
je bila na sejmu v Gornji Radgoni avgusta 1998, zato
smo s prevodom pohiteli bolj, kot bi bilo zaželeno s
stališča kakovosti prevajanja. Vsi izvodi knjižice so
bili že v celoti razdeljeni, zato bi bilo najbrž treba
razmisliti o njenem ponatisu in vanj vključiti tudi reGozdV 57 (1999} 2

so luciji H3 in H4, zlasti pa upoštevati pripombe skrbnih bralcev oziroma ustreznih strokovnjakov, med njimi seveda tudi pripombe mag. Šinka.
Poleg izboljšave prevoda (ena izmed večjih napak
je tudi nepravi Ini prevod imena dokumenta Agenda 21,
ki bi se moral glasiti 'Agenda za 21. stoletje', ne pa
'21. točka dnevnega reda') bi bilo treba v ponatisu
spustiti sporni dokument Evropskega parlameota in
politiko EU za področje gozdarstva predstaviti v posebni publikaciji, katere priprava pa je izjemno zahtevna, saj je ta politika zelo nepregledna (skupne gozdarske politjke EU ni), poleg tega pa je v nenehnem
spreminjanju. Morda bi bilo smiselno objaviti Gozdarsko strategijo EU, ki jo je Evropska komisija
18. 11. 1998 pripravila na podlagi (slabo prevedene)
Resolucije Evropskega Parlamenta, vendar pa se za ta
korak na \1KGP še nismo odločili, saj mora biti dokument obravnavan še na Evropskem Svetu, v Evropskem parlamentu, Odboru za gospodarska in socialna
vprašanja in Odboru regij.
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Stališča

in odtnevi

Menim sicer, da Gozdarski vestnik ni pravo mesto
za razpravljanje o napakah oziroma ustreznosti nekega
prevoda, vendar pa bi se le rad dotaknil nekaterih pripomb, ki jih je navedel mag. Šinko. Nesporno je, da
ima izraz 'indefinite' poleg pomena 'nedoločljivosti'
tudi pomen 'trajanja' oziroma 'brezkončnosti' in daje
bil prevod tu napačen. K tej napaki pa me je navedel
nejasen izraz 'proizvodnja storitev', ki ga pri svojem
prevodu uporablja tudi mag. Šinko in ga v slovenski
strokovni gozdarski literaturi nismo uporabljali. Mislim, da marsikomu ni jasno, kaj ta izraz pomeni, po
mojem mnenju pa vključuje tudi učinke gozdov, kijih
ni mogoče tržiti (glej npr. točko T resolucije L 1, kjer
je izraz 'services' preveden z 'učinki'). Če je temu res
tako, je celoten stavek že v originalu vprašljiv, saj ni
mogoče uporabljati tržnega pristopa pri učinkih gozdov, ki jih ni mogoče tržiti.
Mag. Šinko me tudi ni prepričal, da je uporaba
izraza 'nega' za angleški izraz 'care' nedopustna in
napačna, zlasti-ne v kontekstu obravnavanega odstavka, ki je usme1jen k ustrezni dejavnosti. Izraz 'nega
gozdov' nedvomno bolj navaja k ustreznemu ukrepanju kot izraz 'skrb za gozdove', ki ga kot edinega pravilnega navaja mag. Šinko. Ne razumem tudi, kako si
avtor predstavlja odgovorno gospodarjenje z gozdovi
brez poglobljenih gozdnogojitvenih premislekov in na
njih temeUečega ukrepanja.
V zvezi z uporabo velelnikov in pogojnikov stvari
tudi niso tako enostavne in enoznačne ter posledično

napačno prevedene, kot navaja mag. Šinko. Problem
je v tem, da sporna resolucija spada v kategorijo neobveznih aktov EU, zato bralca, ki o tem ni poučen,
ni kazalo zavajati z uporabo velelnikov, kjer ta ni potrebna. Obveznost upoštevanja načela subsidiarnosti,
po katerem lahko Skupnost ukrepa samo, če določenih
ciljev ni mogoče učinkovito doseči v okviru posameznih držav članic, možno pajihje doseči v okviru Skupnosti, je nanu-eč določena v členu 3b Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, zato je precej vseeno, ali
se v neobveznem aktu uporablja pogojnik ali velelnik.
Prav zaradi neobveznosti akta se v besedilu Gozdarske
strategije EU uporabUajo izključno pogoj niki, in sicer
tudi v zvezi z načelom subsidiarnosti: 'Gozdarska sh·ategija Unije bi morala vzbuditi prilagodljiv pristop,
temelječ zlasti na načelu subsidiarnosti' (3. alinea l.
točke Il. poglavja).
Z mag. Šinkom se strinjam, daje izpustitev potrebe·
(ne zahteve, kot navaja avtor) po ekonomski trajnosti
hud prevajalski spodrsljaj, za katerega se opravičujem.
Glede na to, da pojem ekonomske trajnosti, vsaj kolikor je meni znano, v slovenski gozdarski literaturi
doslej ni bil obdelan, bi bilo zaželeno, da slovensko
gozdarsko javnost z njim seznani primeren strokovnjak
s tega področja, kar mag. Šinko nedvomno je.

Mag. Aleksander Golob

O verodostojnosti odslej na internetu
Mag. Ferlin v prejšnji števiJki Gozdarskega vestnika odgovarja na moj članek Erozija verodostojnosti
(GozdV 10, 1998). Vtis je, daje mag. Ferlin nekoliko
presenečen, da si dovolim analizo njegove verodostojnosti, vendar se bo moral na to kar navaditi. Verjamem
namreč, da je mogoče rabo neprimernih načinov v
strokovnih razpravah in strokovnem delu dolgoročno
zmanjšati samo z nadaljevanjem javne polemike in
izpostavUanjem nasprotnih argumentov. Intemet nam
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omogoča

vedno bolj učinkovito komuniciranje, ki ne
bo ogrozilo prostora v Gozdarskem vestniku, zato bom
predstavil analizo h·ditev mag. Ferlina in s tem posredno tudi njegove verodostojnosti na moji spletni
strani.
Nasvidenje na: http://www. uni- lj .si/-bfsinko/
index.htmJ po l. aprilu .
Mag. Milan Šinko
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31. Evt·ops){o tekmovanje gozdarjev v nordijskem
Pokljuka 31. 1.-6. 2. 1999
Slovenski gozdarji smo bili gostitelji tega velikega
kolegov iz vse Evrope.
Izbira Bleda in Pokljuke za izvedbo prireditve je
bila dobra odločitev. Bled kot izrazito turističen kraj
premore dovolj prostora za bivanje in spremljevalne
programe, biatlonski center na Rudnem polju pa zagotavlja idealne možnosti za izvedbo tekmovanj. Naravne lepote tega dela Slovenije pa so, še posebej ob
čudovitem vremenu, prispevale velik del k dobrim
vtisom, ki so jih udeleženci odnesli domov.
V tednu od 31. l. do 6. 2. 1999 se je v okviru EFNS
zvrstilo več strokovnih, turističnih, kultumih, družabnih ter seveda tudi športnih dogodkov. Zveza gozdarskih društev Slovenije je prevzela izvedbo strokovnega
dela prireditve, in sicer gozdarske ekskurzije in zasrečanja

ključni večer.

Ekskurzij se je udeležilo skoraj 500 gozdcujev, ki
so si ogledali gozdove, gospodarjenje z njimi ter še
nekatere naravne in kulturne znamenitosti na območjih
Tržiča , Novega mesta, Kočevja, Tolmina in Sežane.
Posebno doživetje so bile ekskurzije na smučeh (Tržič
in Kočevje) . Vso pohvalo zaslužijo člani območnih
gozdarskih društev, ki so kljub zimskim razmeram
pripravili dobre in zanimive programe.
Gozdarski večer na temo Rekreacija v gozdu- problemi in rešitve je bil dobro pripravljen in predstavljenaje bila zelo aktualna tematika. S svojimi prispevki
sta sodelovala Martin Šolar iz TNP, kije tudi povezoval večer, in Edo Kozorog iz ZGS. Oba sta predstavila
rezultate raziskav vpliva številnih obiskovalcev Poldjuke in Trnovskega gozda. Referat je pripravila tudi
Špela Habič (ZGS), in to o izkušnjah s Snežnika, vendar je bila zaracti bolezni odsotna. Večera se je udeležilo precej tujih gozdarjev, žal paje bil zelo majhen
odziv slovenskih kolegov, ki so bili še posebej vabljeni.
Dobro so bile obiskane turistične ekskurzije po
Gorenjski, do Ljubljane in Postojne. Posebno navdušeni pa so bili obiskovalci kulturnega večera v festivalni dvorani. Slovenijo so v pesmi predstavili pevci
okteta LIP Bled, v sliki pa Jože Mihelič iz TNP. Kljub
večini nerazumljivim besedilom so pevci doživeli prisrčen aplavz.
Tekmovalni del se je odvijal v četrtek in petek,
vendar je bilo zelo živahno že v sredo, ko je potekal
uradni trening z ogledom prog ter preizkusom pušk.
Še v ponedeljek in torek so na Pokljuki vladale nemogoče razmere: hud veter je proge preluil z debelo plastGozdV 57 (1999) 2

smučanju,

Bled -

jo mahov, lišajev in iglic. Ko paje preko noči zapadlo
par centimetrov snega, je bil problem rešen po "naravni" poti. Pokljuka je ponovno zažarela v pravljični
zimski podobi. Vrvež na Rudnem polju je pokazal, da
tekmo vsi jemljejo zelo zares. Pravilna izbira smuči ,
maž in taktike je še posebej pomembna ob pomanjkljivi kondicijski pripravljenosti. Streljanje paje tako
ali tako loterija in večina se že vnaprej pripravi na
kroženje v kazenskem luogu.
Tekme potekajo v gozdarskem biatlonu, streljajo
tudi ženske. Obvezna je klasična tehnika, moški tečejo
12, ženske pa 6 kilometrov in morajo zadeti 3 tcu·če,
zgrešen strel pa pomeni kazenski krog (30 sekund).
Puške dobijo tekmovalci na strelišču.
Številna slovenska ekipa (40) je bila okrepljena z
nekaterimi družinskimi člani in prijatelji gozda in gazdalj ev. Zastopane so bile skoraj vse kategorije, od najmlajših- Hani Ivančič (9let)- pa do najstarejših- Maks
Konečnik (72 let). Prvič so bile v ekipi tudi ženske
(7), ki so uspešno prestale ognjeni krst.
Največ zmag so pobrali Finci in Nemci> posebno
nagrado za najboljšega slovenskega tekmovalca - motorno žago STlHL- pa je dobil Milan Gornik.
Očitno imajo gozdarji težave z orientacijo, saj se
jih je v pokljuških gozdovih kar nekaj izgubilo, med
njimi tudi precej Slovencev. Naslednjič bo busola obvezni del opreme tekmovalcev.
V petek je bil na sporedu najbolj zanimiv del tekmovanj - štafetni teki 4x 1Okm za moške in 3x5 km za
ženske. Med ženskami je bila naša najboljša trojka na
4. mestu (Hani in Karin Ivančič ter Suzana Krebs), med
moškimi pa so bili najboljši Jure Tršar, Milan Gomik,
Boštjan Ule in Tone Rok, ki so bili uvrščeni na 1O. mesto.
Skupaj je štartalo kar 26 ženskih in 129 moških štafet.
Zelo prijetno je bilo videti tudi številne kolege gozdarje, ki so prišli na Pokljuka kot navijači . Upam>
da bo marsikdo med njimi že naslednjič aktivno vključen v našo ekipo. Lepi dnevi in navijaško vzdušje je
še popestrilo tekmovalni utrip, kije vladal na Pokljuki,
in še enkrat se je pokazala primernost te naše visoke
planete za to naravi prijazno obliko zimskega športa.
To je pokazal tudi Pokljuški maraton, ki se ga je v
soboto udeležilo kar nekaj gozdarjev.
Prireditev je za nami; večina že ureja vtise, shranjuje tiste dobre in briše slabe. Glede na besede udeležencev prevladuje navdušenje nad dobro organizacijo,
prijaznim sprejemom ter lepotami Slovenije. To je tudi
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plačilo za delo, vloženo v izvedbo. Vsem, ki so kakorkoli pomagali, se v imenu organizacijskega odbora še
enkrat zahvaljujem.
Na koncu smo zastavo EFNS predali gozdarjem
iz nemške dežele Baden-Wuerttenberg, kjer bo od

Slika 1: Uspešna dnržina

Ivančič

21.-26. 2. 2000 v mestu Todtnau (Schwarzwald) potekal 32. EFNS. Pohitite s prijavami!
Janez

Konečnik

Sli ka 2: Tri zvezde slovenske ekipe (Vse foto: Janez

Konečnik)

Pismo gospoda Erwina Lauterwasserja, predsednika Internacionalnega
komiteja EFNS gospodu Ignaciju Pišlarju
Minilo je že mesec dni odkar smo imeli zares lepo
priložnost doživeti 31. evropsko tekmovanje gozdatjev
v nordijskem smučanju. Vsi udeleženci in gostje, s
katerimi sem imel priložnost govoriti, so bili enotnega
mnenja, daje bilo to čudovito doživetje. Organizacija
je bila brez kakršnekoli napake in deležni smo bili zares
iskrenega gostoljubja.
Gozdarske e-kskurzije so bile zelo zanimive in so
nam omogočile dober vpogled v gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji. Tekmovanja so bila ob podpori slovenske vojske izredno uspešna. Vse skupaj paje bilo
še lepše zaradi prečudovitega vremena. Prepričan sem ,
102

da je bil to najlepši in najbolj sončen teden v celi letošnji zimi.
Cenjeni gospod Piš lar, za gozdarski del priprav na
tekmovanje bi se rad Vam in Vašim kolegom še posebno toplo zahvalil. Osebno ste se zavzeli za to, daje
prireditev uspela, in tako pridobili Sloveniji mnogo
novih prijateljev. Mnoge kolegice in kolegi širom Evrope so se odločili, da se bodo v poletnem času spet
srečali z vašimi gozdovi in gozdarji.
Želim Vam vse najboljše. S prijaznimi pozdravi,
E. Lauterwasser
GozdV 57 (1999) 2
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Gozdarski strokovni večer Bled 4. 2. 1999
V sklopu 31. EFNS - Evropskega prvenstva gozdatjev v nordijskem smučanju je bil 4. februarja na
Bledu organiziran gozdarski strokovni večer na temo
Rekreacija v gozdu (naravi) - problemi in rešitve.
Tema je bila pravzaprav izbrana zelo posrečen o, saj
se ravno gozdarji pri vsakodnevnem delu v gozdu srečujemo s problematiko rekreacije v naravi. Rekreacijska vloga gozda je zelo pomembna, še posebej v
Alpah, kjer gozd ob visokogorju predstavlja najbo~
značilen krajinski element, Alpe pa so v Evropi med
najpomembnejšimi cilji obiskovalcev. Udeleženci 31.
EFNS, seveda tudi sami športniki in rekreativci, pa bi
se prvi morali zavedati odgovornega dela pri usmerjanju rekreacije v naravi in zmanjševanju okoljskih
obremenitev zaradi rekreacije. Strokovnega večera s
predstavitvami in diskusijo se je udeležiJo okrog 120
udeležencev 31. EFNS in drugih gozdarskih strokovnjakov. Strokovni večer je s pozdravom odprl predsednik Zveze gozdarskih društev Slovenije, gospod
Jgnacij Piš lar.
Uvodni in nosilni referat strokovnega večera je
predstavila gostja iz Nemčije, gospa dr. Ulrike Probstl.
Dr. Probstlova je po poklicu krajinska arhitektka, dela
pa kot samostojna raziskovalka in Lma prav na področju
prostorskega načrtovanja, varovanja narave in rekreacije veliko izkušenj. Iz njene predstavitve je bilo razvidno, da se povsod v srednjeevropskem prostoru srečujemo z enakimi problemi, prednost pri reševanju na
primer v Nemčiji pa ima prav visoka osveščenost ljudi
rer nadvse pomembna in uveljavljena vloga prostorskega načrtovanja z okoljevarstvenimi prednostmi in
vzgoja z izobraževanjem.
Sledil je referat strokovnega sodelavca Triglavskega narodnega parka, Martina Šolarja, dipl. inž. gozdarstva. Dobršen del prispevka je bil namenjen teoretični predstavitvi teme, sledila je predstavitev ciljev
TNP pri upravljanju rekreacije in podrobneje tudi okoljevarstvena problematika območja Pokljuke. Prav slednje je bilo za udeležence strokovnega večera še posebej
zanimivo, saj je bilo ugotovljeno, da pravzaprav tudi
vsak od udeležencev 31. EFNS prispeva svoj delček k
skupni obremenitvi Pokljuke.
Edo Kozorog, dipl. inž. gozdarstva z Zavoda za
gozdove Sloven~ie, Območna enota Tolmin, je pred-
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stavil študijo Zaščita in ureditev Trnovskega gozda v
vzgojno-izobraževalne namene. Z analizo prostora in
rekreacije ter ureditvijo v vzgojno-izobraževalne namene so gozdarji pravzaprav prehiteli večje obremenitve v gozdu, ki so se šele nakazovale oziroma so bile
zaznane le na nekaterih lokacijah .
Prispevek za strokovni večer je pripravila tudi Špela
Habič, dipl. inž. gozdarstva z Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna. Njena predstavitev
Ljudje v gozdovih pod Snežnikom- Program razvoja
socialnih vlog snežniških gozdov pa je zaradi bolezni
žal odpadla.
Martin Šolar

BL E D

Gospa Probstl iz

Nemčije

je imela uvodni referat (foto: Katja

Konečnik)
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Poročilo

o aktivnostih Celjskega gozdarskega društva v letu 1998

V društvu je bilo včlanjena 76 članov, od katerih je
bilo na Zavodu za gozdove zaposlenih 45, na Gozdnem
gospodarstvl.l Celje Il, v gozdarskih zadrugah trije, v
ostalih podjetjih štirje člani, trinajst članov društva pa je
upokojenih.
Načrtovane aktivnosti smo skoraj v celoti uresničili.
Izkazalo se je, da je društvena dejavnost prava pot pri
povezovanju gozdaIj ev v regiji.
Pregled aktivnosti:
Januar
- V skladu s sklepi, sprejetimi na občnem zboru, smo
vsem gozdaijem celjske regije, ki niso bili včlanjeni v
Celjsko gozdarsko društvo, poslali program dela za leto
1998,jib seznanili z novim vodstvom društva terz višino
leh1e članarine in jih pozvali, da se nam (ponovno) pridružijo. Ponovno se je včlanil o pet članov.
Februar
- Kape nad Slovenj Gradcem: dmštveno smučarsko tekmovanje v veleslalomu, ki smo ga pripravili v sodelovanju in ob pomoči kolegov iz Koroškega gozdarskega
društva. Tekmovalo je 16 članov društva.
Maj
- Strokovna ekskurzija v gozdove Jurkloštra, ki so jo
pripravili kolegi iz Zavoda za gozdove RS- KE Laško.
V Jastrebn.ici smo si ogledali sečnjo in spravilo lesa s
traktoijem in viclom na daljinsko upravljanje, ob Treh
studencih pa smo razpravljali o posegih v gozdni prostor
(vodno zajetje). Pri gozdarski koči na Preskah je bilo
govora o zgodovini in sedanji problematiki gospodaijenja
v jurkloštrskih gozdovih. Ekskurzijo smo zaključili v
ribiškem domu pri ribnikih na Marofu.
- Kajakašla spust po Savinji (Stmge- kajakaški center
Prodnik), ki se ga je udeležilo 13 članov društva in štllje
gosti iz Brežic in iz Slo veJ~ Gradca. Prireditev je lepo uspela.
Večina udeležencev se je s kajakom na reki soočila prvič.
- Prireditve ob Tednu gozdov: v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije smo pripravili fotografske razstave
najzanimivejših dreves v regiji. Na otvoritvah razstav smo
v občinah Celje, Vojnik, Žalec, Rogaška Slatina, Šentjur
in Slovenske Konjice p1ipravili tudi priložnostne kulturne
programe, na katerih so sodelovali šola~i in mladi kulturniki iz lokalnega okolja. Prireditve ob Tednu gozdov
so bile medijsko dobro pokrite.
- Udeležba na gozdarskem plesu, ki gaje na Bledu priredila Zveza gozdarskih društev Slovenije.
Junij
- Dobro organizirana (agencijaHappy holidays- Žalec)
in odlično vodena (Brane Mikulaš) šestdnevna ekskurzija
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na Norveško, ki se je je udeležilo 15 članov društva v 22
članski skupini. Ogledali smo si zanimivo, vodnato in
razčlenjeno deželo. Na ekskurzijo smo povabili tudi člane
dmgih gozdarskih društev. Odzval se je kolega Bedrač iz
Škofje Loke.
Julij
- Nekateri člani so se udeležili ogleda sejma
INTERFORST v Munchnu in Salzburga, ki sta ga
organizirala ZGS in GG Celje.
September
- Igrišča TK CETIS Celje: tenišlci tumir dvojic in
družabno srečanje članstva, ki se ga je udeležilo 23 članov.
Oktober
- Rakovec - Pohorje: sodelovanje članov društva na
strokovni ekskurziji o poškovanosti sestoj ev iglavcev in
o rdeči trohnobi, ki so jo organizirali naši kolegi iz Zavoda
za gozdove.
December
- Enodnevna strokovna ekskurzija v kočevske gozdove,
ki jo je pripravila tamkajšnja kolegica Mi~ am Mikulič.
Ogledali smo si Goteni co in Kočevsko Reko ter v triwnem
zimskem pohodu tudi pragozd Krokar.
Celoletne aktivnosti
- Člani društva so v okviru popularizacije gozdov in
gozdarstva in v skJadu z letnim programom društva sodelovali pri poučevanju in osveščanju šolske mladine.
- Gozdarsko učno pot v Peklu pri Šempetru v Savinjski
dolini, ki poleg gozdarske tematike omogoča tudi ogled
slikovite kraške jame in kraških pojavov v naravi, je ob
strokovnem vodstvu naših kolegov, ki so opravili 98 vodenj,
v 15. sezoni obiskalo 2.869 obiskovalcev, kar jo postavlja
na vodilno mesto v Sloveniji. Učno pot bomo v letu 1999
obnovili, izdelan je tudi predračun projekta prenove učne
poti in finančni načrt realizacije projekta, za katerega bo
potrebno zagotoviti sredstva v višini 1, J30.000 SIT.
~ Gozdarsko učno pot iz Peči ce na Boč je v letu 1998 v
desetih vodenih obiskih s celjske strani organizirano obiskalo 250 šolrujev. Tudi ta vodstva so opravili kolegi iz
društvenih vrst.
- Konec leta smo dokončno izobJikovali nov znak Celjskega gozdarskega dmštva, katerega avtor je naš kolega
Rado Kokalj in ki predstavlja tri bukova drevesa, katerih
krošnje oblikujejo začetnice imena društva.
- Članarina je znašala 6.000 SIT in je poleg sponzorskih
in donatorskih prispevkov, ki so jih pridobili posamezni
člani društva, zadoščala za realizacijo pestre društvene
dejavnosti.
Predsednik društva
Bojan Jurko
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Ekskurzija DIT-a gozdarstva

Posočja

Skoraj dve leti je že, odkar sem se zadnjič potika}
po pragozdovih Samarskih in Belih sten Y Gorskem
kota1ju. To je eno najbolj ohranjenih in najslikovitejših
območij na Hrvaš-kem. Kljub temu so hrvaški planinci
v zadnjem desetletju nadela li še nekaj novih planinskih
poti. Zato sem se nemalo začudil, ko sem zvečer v
bivaku "Radkov o sklonište" prebral, daje bilo to območje leta 1985 z "Zakonom o proglašenju Bijelih i
Samarskih stijena strogim rezervatom" razglašeno za
strog naravni rezervat v velikosti 1.341 ha. Presenetilo
me je predvsem dejstvo, da pobudniki niso bili gozdarji, temveč Planinarski savez Hrvatske. V obrazložitvah PSH je mogoče prebrati, da je tak zakon potreben zaradi ohranitve tega omočja pred gozdarji. To je
bilo zame kot gozdarja nesmisel, saj se zavedam, da
je tako območje, kot so Bele in Samarske stene, lahko
ohranjeno predvsem zaradi gozdarjev ....
Zakaj je tako, smo spoznali na izletu DJT -a Posočja
na Hnraško v oktobm 1998. Namen ekskurzije je bil
večplasten:

- ogledati si hrvaške nacionalne parke s poudarkom
na zakonski ureditvi,
- spoznati organiziranost hrvaškega gozdarstva, upravljanje in gospodarjenje z gozdovi.
- navezati dolgoročne stike z drugimi gozdarskimi
društvi.
Na ekskurzijo je odšlo 46 udeležencev, od tega 29
delavcev ZGS OE Tolmin, 1O delavcev izvajalskega
podjetja SGG Tolmin, 6 upokojencev in 1 član DIT-a,
ki je v službi v drugi ustanovi.
Prvi dan smo se najprej ustavili v Delnicah, kjer so
nas pričakali gozdarji Uprave gozdov (Uprava šuma)
iz Delnic in nas popeljali do poučnega gozda Park
šume Golubnjak. Predstavnik Direkcije hrvaških gozdov (Direkcija hrvatskih šuma) nam je orisal gozdarsko zakonodajo in na podlagi nje organiziranost
gozdarstva. Predstavnik gozdne uprave iz Delnic je
pojasnil operativni del gospodarjenja z gozdovi Gorskega katarja, predsednik njihovega DIT-a pa dejavnost društva. Nato smo si ogledali zaščiten] gozd Golubnjak, v katerem nas je zlasti impresionirala preko
37m visoka in 140 cm debela jelka. Naslednja postaja
strokovnega dne je bil nacionalni park Risnjak, kjer
smo v zanimivi predstavitvi in vroči razpravi izmenjali
mnenja glede strategije nacionalnega zavarovanja gozdov.
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na Hrvaško
Drugi dan naše ekskurzije je bil posvečen ogledu
Velebita, katerega severni del je bil prav v tistih dneh
v hrvaškem saboru v postopku razglasitve za nacionalni park. Hkrati so nam hrvaški kolegi predstavili
še Upravo Gospič in Šumarijo Gračac .
V petek smo si na turističnem potovanju z ladjo
ogledali nacionalni park Komati, zvečer pa je sledilo
druženje z gozdarji iz Šibenika, Zadra in Splita. Predstavili so nam mediteranske gozdove, njihove uspehe
pogozdovanja in probleme, ki jih imajo z gozdnimi
požari. Predsednik splitskega DIT-a nam je skozi zanimiv pogovor orisal dejavnost društva in sprejel povabilo o skorajšnjem snidenju v naših gozdovih.
Sobotna pot domov nas je vodila preko nacionalnih parkov Slapovi Krke in Paklenica.
Hrvaški gozda1ji so nas povsod zelo lepo sprejeli.
Že kmalu pa smo ob sproščenih razgovorih ugotovili,
da tudi oni niso najbolj zadovoljni s stanjem hrvaškega
gozdarstva. Le-to je ubralo pot javnega podjetja, za
katerega nekateri menijo, da bi bil rudi pri nas ustreznejši sistem. S kakšnimi težavami se soočajo pri tem
na Hrvaškem?
l. Ker so organizirani kot javno podjetje, jim država
ne zaupa določenih javnih pooblastil. Tako imajo
pristojnost nad vsemi gozdovi v zavarovanih območjih naravovarstveniki oz. Ministrstvo za okolje
in prostor. Tako se zgodi, da morajo celo za sanitarno
sečnjo praktično vsakega drevesa na območju t. i.
gozdov s posebnim namenom pridobiti dovoljenje
Ministrstva za okolje in prostor. Tu sem našel od~
govor na vprašanje, zakaj hrvaški gozdatji niso naklonjeni zavarovanim območjem ...
2. V javnem podjetiuje zajeto načrtovanje, usmerjanje
gospodarjenja v vseh gospodarskih gozdovih in samo izvajanje del v državnih gozdovih. Vendar ugotavljajo, da se tak sistem kaže kot nepregleden in
neracionalen, zato trenutno ustanavljajo posamezne
organizacijske enote. Organizacijska enota, ki pokriva mehanizacijo, naj bi se čez par let izločila iz
sedanjega javnega podjetja in se preoblikovala v
izvajalsko podjetje, ki naj bi se znašlo na trgu.
3. Gozdarji v javnem podjetju sicer imajo javna pooblastila za odkazilo v zasebnih gozdovih, vendar
priznavajo, da le-tega ne obvladujejo v celoti, saj
znotraj javnega podjetja nimajo pravih mehanizmov
za prisilo lastnikov k sodelovanju. Res pa je, da za
Hrvaško, ki ima le okoh 20 % zasebnih gozdov, ki
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Slika 1: Bele in Samarske stene

Slika 2: Paklenica v Južnem Velebitu (Vse foto: Edo Kozorog)

so večinoma slabe zasnove, to ni katastrofalno. V
Sloveniji bi bilo seveda drugače .
4. In nenazadnje, tudi hrvaški gozdarji se pritožujejo
nad zelo močno centralizacij o, ki je ve1jetno še večja
kot pri nas, npr. v Zavodu za gozdove Slovenije.

za nekaj desetletij prepuščeni naravnemu razvoju. Poseben problem bo čez nekaj let tudi zaraščanje Like
kot posledica razse litve hških Srbov in opustitve kmetijstva.
Ni mogoče tudi spregledati, da ima Hrvaška zelo
odločno naravovarstveno strategijo. V minulih letih so
namreč razširili nacionalni park Risnjak in Paklenico,
v prvem branju je že zakon o novem nacionalnem
parku Severni Velebit, v predlogu za zaščito paje tudi
masiv Klek blizu Delnic.
Meniva, da je ekskurzija v celoti zadovoljila pričakovanja. Poleg vsakoletnih uspešnih izletov (lani
smo bili npr. na Korziki) je v zadnjih letih društvo
izpeljalo še nekaj drugih strokovnih projektov: Projekt
zaščite in ureditve Trnovskega gozda v vzgojno-izobraževalne namene (financiran preko REC-e), popis
debelih in zanimivih dreves v območju, poleg tega
društvo vsako leto organizira en strokovni posvet (letos
bo na temo varovalnih gozdov), v teku paje tudi ureditev učne poti ob Hublju . Pestra je tudi društvena
družabna dejavnost (tradicionalno martinovanje, sodelovanje z zamejskimi gozdarji in drugimi gozdarskimi društvi) . Zato ni čudno, da je bil na jesenskem
občnem zboru društva podaljšan mandat sedanjemu
upravnemu odboru s prizadevnim Silvom Peljhanom
na čelu .

Seveda se pri nas spogledujemo z "drugačnim"
javnim podjetjem . Pravzaprav kar s 14 javnimi podjetji
s 14 direktorji, ki bi imeli velika javna pooblastila, in
v katerih bi znotraj gozdarstva ostal ves denar, ali pa
bi država za javne funkcije celo kaj primak.nila. Vendar
pa je realnost drugačna, tako na Hrvaškem in v Sloveniji kot v Švici ali kakšni drugi zahodni deželi. Če
se država zaveda pomena javne vloge gozdov in javnih
gozdov, želi imeti tudi pregled nad javno gozdarsko
službo oz. nad službo z javnimi pooblastili in tudi nad
denarjem , ki gre v te namene, in sicer ne glede na
organiziranost. Med Hrvaško in Slovenijo je bistvena
razlika v tem, daje Slovenija začela s korenitimi spremembami v gozdarstvu, Hrvaška pa je ubrala pot manjših korakov.
Hrvaški gozdarji imajo tudi druge, čisto praktične
probleme. Najpomembnejši so seveda protipehotne
mine, ki so raztresene po vseh gozdovih na območju
nekdanje frontne črte na Velebitu. Ker gre večinoma
za plastične mine, ki jih detektorji ne zaznavajo (načrtov postavitve pa seveda ni nikjer), bodo ti gozdovi

Edo Kozorog, Dani Oblak
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ALPE -ADRIA: Prags 19.-20. 2. 1999
To je bilo že 7. srečanje gozdarjev treh dežel (bolje
držav) v smučanju . Ideja se je namreč dobro razširila,
tako da so se poleg Slovenije, treh italijanskih (Furlanije, Benečije in Južne Tirolske) in dveh avstrijskih
dežel (Koroške in Štajerske) tekem udeležili tudi opazovalci iz Tirolske in Salzburške. Odziv je bil zelo
dober in med 150 udeleženci je bilo tudi več kot 40
Slovencev. PostaLa je že praksa, da prireditev traja dva
dni. Predvsem zaradi vključevanja alpske štafete, vendar tudi zaradi družabnosti. Letos je bilo prvič, da je
kolegom iz Južne Tirolske uspelo organizirati tisto
"pravo'' alpsko štafeta, ki je tudi njihova "paradna"
disciplina. Zdaj tudi razumemo zakaj. Alpsko štafeta
sestavljata namreč kar dva tekača (teh imajo Italijani
na pretek) in veleslalomist. Jasno je, da prednosti (v
minutah), ki jo pridobita tekača, ne more nadoknaditi
niti kakšen Jure Košir. Zato ni čudno, daje bilo prvih
7 trojk iz Italije, najboljša koroška je bila na 8., najboljša slovenska štafeta (Konečnik, Perušek in Smrekar) pa šele 16. od 30 uvrščenih.
Če nam v štafeti ni šlo najbolje, pa smo se Slovenci
bolj izkazali na družabnem večeru, ki so ga gostitelji
odlično pripravili. Dobra hrana in še boljše vino sta
prispevala svoje; dokončno pa sta vzdušje ustvarila
postojnska muzikanta (oba Vengusta ). Škoda, da je kar
prehitro padla komanda za odhod .
V soboto je bil prvi na sporedu gozdarski biatlon.
Moški so morali na izredno lepo speljani in pripravljeni

lO km dolgi progi še na strelišču zadeti 3 tarče (s petimi
streli), ženske pa preteči 5 km. Pri tem smo se vsaj
malo bolj izkazali, posebno ženski del ekipe, saj je bila
Špela Habič 3. v mlajši skupini in Alenka Bizilj 2. v
starejši skupini . Pri moških je bil v mlajši skupinL
Janko Tavčar 8., v srednji Mirko Perušek 9. in v starejši
Janez Konečnik 5. Vsa prva mesta so pobrali Italijani.
Moram dodati, da so manjkali vsi naši najboljši tekači.
V veleslalomu, ki je bil vedno "naša" disciplina, je tudi
manjkalo kar precej boljših veleslalomistov. Pri mlajših ženskah je bila zopet najboljša Špela Habič (1.
mesto tudi v kombinaciji) pred novinko v ekipi Metko
Tajzelj (2 . mesto tudi v kombinaciji), pri starejših
ženskah je Alenka Bizilj zasedla 2. mesto (l. v kombinaciji) in Mi~am Mikulič 5. mesto (2. v kombinaciji). Najboljše uvrstitve moških pa so bile 5. mesto
Jurija Rozmana v mlajši, 9. mesto Stanka Grošlja v
srednji in 3. mesto Janeza Ponikvarja v starejši kategoriji.
Velik prehodni krožnik je s precejšnjo prednostjo
osvojila ekipa Furlanije pred Slovenijo in Koroško.
Ko smo se poslovili od kolegov, še posebno prijaznih gostiteljev jz državne gozdarske službe Južne
Tirolske, smo vse povabili na 8. sreča1~e leta 2000 v
Sloveniji.
Janez

Konečnik

'!!o.

Del slovenskega zastopstva v premoru med tekmama (Foto: Janez Konečnik)
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Književnost
Dobili smo Seznam gliv Slovenije
Zveza gobarskih društev Slovenije je ob koncu leta
1998 izdala ki~igo Seznam gliv Slove111je (Seznam) .
Delo je pomembna pridobitev za slovensko mikologijo
in tudi za gozdarstvo, saj glive v gozdu najodločilneje
usmerjajo procese razgradnje in s tem omogočajo kroženja snovi in energije, povzročajo pa tudi bolezni in
gospodarsko škodo. Imenovanje in poznavanje teb bitij
je poleg poznavanja bakterij, rastlin in živali pogoj za
razumevanje delovanja gozda. Zato je prav, da si knjigo podrobneje ogledamo.
Avtorji knjige so člani Terrninološke komisije Zveze gobarskih društev Slovenije dr. Dušan Vrščaj, dr.
Alojz Boh in Anton Poler. Knjigo je uredil Anton Poler,
predgovor pa je napisal predsednik Zveze gobarskih
društev Slovenije Ivan Križaj . Recenzentki sta bili dr.
Bojana Boh in dr. Zlata Stropnik. Lektorstvo so opravili avtorji sami. Pred govoru sledi spremna beseda,
kjer je opisano nastajanje knjige in zgodovina zbiranja
in ustvarjanja slovenskih imen za glive. Nato so navedeni oblikovalci in zbiralci slovenskih imen za glive
(kar 22 jih je) in preglednica uporabljenih oznak. Glavnino k.J~ige predstavlja latinsko-slovenski seznam gliv,
ki obsega 78 strani. Seznam je sestavljen po abecednem redu latinskih imen rodov, pod imenom rodu pa
so navedene vrste. Za rodove in vrste so navedena
slovenska imena in nato pri vsaki vrsti užitnost in avtor
slovenskega imena. Seznam obsega 2.750 vrst. Dodani
sta dve kazali: za slovenska rodovna in vrstna imena
ter za latinska rodovna in vrstna imena. Knjiga ima
skupaj 121 strani.
Prvi vtis ob prebiranju novih (seveda je vmes tudi
veliko že uveljavljenih) slovenskih imen je navdušenje
nad domiselnos~o avtmjev. Ne le da so avtmji pokazali
izjemen občutek za lepe domače izraze, ampak izbrana
imena tudi smiselno označujejo različne značilnosti
gob (oblika, barva, vonj, okus, rastišče). Dosledno so
se držali načela o dvotirnem poimenovanju gliv. Vsako
slovensko ime glive je tako kot strokovno latinsko
sestavljeno iz imena rodu in imena vrste. Sestavili in
oblikovali so številna nova slovenska imena in v skrbi
za pravilno uporabo nekaterim novim tudi označili
nag! ase. Še več, tudi pri latinskih imenih gliv so označili naglas . To je vsekakor dobra pomoč uporabnikom
imen, saj vsaj pri latinskih imenih pogosto slišimo vse
mogoče različice izgovorjave. Torej: občudovanja
vredno, fascinantno delo, doslej nedosežena lepota slovenskega mikološkega besedotvorja!
108

Po začetnem navdušenju se lotimo bolj praktičnega
brskanja po Seznamu gliv Slovenije. Poglejmo, kako
so avtmji imenovali nekaj gliv, kijih spozna in mikroskopira v~ak študent gozdarstva na vajah iz gozdne
fttopatologije : Microsphaera alphitoides, ki povzroča
hrastovo pepelovko - oho, v Seznamu je ni; Rhytisma
acerinum, ki povzroča javorovo katranasto pegavost
-je ni; Cryphonectria parasitica, ki povzroča kostanjev rak -je ni~ Cronartium ribicola, ki povzroča mehwjevko zelenega bora in ribezovo rjo- je ni; in tako
kar po vrsti naprej. Knjiga s svojim naslovom obljublja
več, kot pa resnično obsega. Bralec hitro sprevidi, da
to ui seznam gliv Slovenije, ampak izbor vrst, ki jih
avtorji štejejo za gobe. V spretMi besedi so napisali,
da so pri sestavljanju Seznama zajemali iz naše izvirne
in prevodne gobarske literature, iz zapisov gobarskih
večerov pa tudi iz prispevkov posameznih določeval
cev in piscev gobarske vsebine. Pri tem naštevanju
virov so vedno uporabili izraz gobe, ne glive. Najprej
seveda domnevamo, da razumejo izraz goba prav tako
kot avtor tega prispevka : gobe so trosnjaki makromicet. Problem paje, daje definicija makromicet zelo
ohlapna in se v prevodu glasi: makromicete so glive z
velikimi (makroskopskimi) sporokarpi; večje glive
(HAWKSWORTH et aL 1995). Potrebujemo še eno
definicijo iz omenjene knjige: mikromicete so glive z
majhnimi (mikroskopskimi) sporokarpi, mikroglive
(opomba avtmja: že dlje časa se pti nas uveljavlja izraz
trosnjak za sporokarp makromicet- sinonim je gobain trosišče za sporokarp mikromicet. V strokovnih tujih
jezikih teh različnih izrazov nimajo, vendar menim,
da uporabnost, strokovna primernost in smiselnost teh
dveh izrazov upravičuje njun obstoj pri nas). Jasno je,
da lahko ob tako neprecizni defUliciji nekdo določeno
razplodno telo glive imenuje trosnjak, drugi pa trosišče. Pa vendarle podrobnejši pregled knjige pokaže,
da avtorji niso imeli namena slovensko poimenovati
le gobe, ampak vse glive. Kot vzrok, da nekaterim
mikroglivam niso dali slovenskega imena, so navedli
pomanjkanje literature, saj so te glive določili tuji
miko logi. Takih gliv je le nekaj in upravičeno se vprašamo, zakaj avtorji niso vključili v seznam na stotine
gliv, o katerih pišejo naši raziskovalci v strokovni in
znanstveni literaturi in o katerih obstaja tudi dokazni
material v herbarij ih (naj navedemo le prispevke akademika Jožeta Mačka k poznavanju mikromicet Slovenije ali podatek, da je Maja Jurc iz zdravih iglic
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črnega bora izolirala skoraj 1OO taksonov gliv). Ali pa
glive, s katerimi se je večina sodelavcev pri knjigi
srečala pri svojem zdravniškem poklicu- zakaj ni po~
imenovana Candida albicans in številne druge povzročiteljice bolezni ljudi in živali? Saj jih poznajo, ali
ne? Namen avtorjev, da vključijo v seznam in slovensko poimenujejo vse glive in ne le gobe, pa je
vseeno jasen, saj so v spremni besedi napisali, da le
redke glive, ki so jih našli pri nas, še nimajo slovenskega imena. Z delom bodo torej nadaljevali in v slovenščini poimenovali vse glive pri nas. Pa je to
smiselno? Zakaj bi potrebovali vso to bodočo množico
slovenskih imen za glive, s katerimi se ukvarjajo ozko
specializirani raziskovalci, ki v strokovnih člankih in
v medsebojnih pogovorih nikoli ne bodo potrebovali
ali uporabljali slovenskih imen?
en razlog lahko
navedemo proti dajanju slovenskih imen vsem glivam,
ki jih najdemo ali jih bomo našli pri nas. Glive so
izjemno slabo poznana skupina živih bitij. Opisanih
je približno 72.000 vrst, menijo pa, da jih na svetu
obstaja več kot 1,500.000. Pričakujemo lahko, da se
bo z večjim poznavanjem gliv število novih vrst strašansko povečalo tudi pri nas (prav gotovo pa takrat,
ko bomo pričeli inventarizirati tla, vode in redke, posebne habitate). Prav bi torej bilo, da bi se avtorji že
pred začetkom dela omejili in obravnavali le makro~
micete, gobe, ostale glive pa pustili brez slovenskih
imen.
Koliko pa je Seznam uporaben za gozd arje? Obsega
seveda vse mikorizne glive, gniloživke in vse pomembne zajedavke, ki oblikujejo trosnjake. Slovenska
imena teh gliv so avtorji ustvarili po svojih sprejetih
načelih in so v pretežni večini ustrezna. Sedaj imamo
"standard" in ga bomo tudi uporabljali. Spremenili
bomo npr. ustaljena imena nekaterih po gos tnih lesnih
gob: obrobljenka je postala smrekova kresilača, pahljačica je postala navadna cepilistka, krvavordeči
skladanec je postal krvaveča krvoslojevka, kresilna
goba je postala bukova kresilka, solzivka je postala
hišni lesom or, brezova goba je postala brezova odpadljivka in še in še. Pa vendar vseh imen gozdarji verjetno
ne moremo kar zlahka privzeti in se z njimi sprijazniti.
Tak primer so imena, ki vključujejo pridevnike imen
dreves v ženskem spolu. Avtorji Seznama preveč samosvoje pišejo jelšina mlečnica, smrekin plutač, smrekina razcepljenka, vrbina medlenka, brezin goban,
trepetlikin gostopor. Take oblike so precej tuje gozdarskim ušesom, saj so se, kolikor vem, že davno, pred
izdajo Gozdarskega slovarja leta 1970, domenili, da
bodo pridevniki, ki se nanašajo na drevje, moškega
spola. Slovenščina prav nič ne pridobi, če po nekih
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neznanih merilih pri neki glivi uporabimo pridevnik
jelov, pri drugi pa jelkin. Predlagam, da se v teh primerih ne oziramo na določila Seznama in vedno uporab~
!jamo moško obliko pridevnikov, ki so izpeljani iz imen
dreves Ue lov, jelšev, smrekov, vrbov, brezov, trepetlikov).
Posebej moramo obravnavati glivo Heterobasidion
amwsum, ki povzroča smreko vo rdečo trohnobo. Posebej zato, ker je to pomembna gliva za gozdarstvo in
zaradi škode, kijo povzroča, verjetno najpomembnejša
gliva pri nas. Avtorji Seznama so ji dali ime jelovi
koreničnik. Koreničnik je po Gozdarskem slovarju
(BRINAR 1970) prvi hlod iz debla nad panjem in
beseda je v gozdarstvu z omenjenim pomenom še v
uporabi. Ni jasno, zakaj so uporabili do ločilno konč
nico, vendar tudi oznaka jelov ni najustreznejša. Najpogosteje jo najdemo kot zajedavko na smreki, predvsem kot gniloživka pa se pojavlja tudi na boru injelki.
Zavračamo predlagano ime in bomo, dokler ne najdemo boljšega, uporabljali tistega, ki ga uporabljamo
že sedaj -koreninska goba (seveda pa se to ime ne
sklada z načeli, ki so jih določili avtorji Seznama).
Ne strinjam se z imenovanjem nekaj vrst gliv, ki
jih lahko uvrščamo med mikromicete (glej razlago
zgoraj), npr. nekateri rodovi s periteciji v stromi
(Nectria) in rje. Gymnosporangium clavariaeforme
ima ime brinov ščetinec) vendar so teliji v naravi zelo
kratkoživi (kakšen teden ali dva jih najdemo spomladi
na brinovih vejah), ecije v obliki restelijev pa najdemo
od junija do jeseni množično na glogovih listih. Enako
upravičeno bi dali ime tudi ecijski obliki, seveda pa
bi lahko našli ime še za spermogonijsko obliko. Tak
način razmišljanja seveda ni ustrezen za oblikovanje
imen rij in pri tej skupini gliv bi bilo morda ustrezno
sestaviti imena za bolezni (torej ne za glive) po enotnem
sistemu tako, da bi bilo sestavljeno iz imen obeh gostiteljev rje, npr. glogovobrinova lja za bolezen, ki jo povzroča Gymnosporangium clavariaeforme,jerebikovobrinova Jja za bolezen, ki jo povzroča Gymnosporangium
h-emelloides, smrekovosmrekova rja za bolezen, ki jo povzroča avtoecična Cl11ysomyxa abietis itd. Zgornji predlog
seveda ni neposredno povezan z obravnavo Seznama.
Lepo bi bilo, če bi bila latinska imena gliv v Seznamu napisana na način, kot ga zahteva sodobno strokovno pisanje, to je ležeče. Na ta način bi uporabniki,
predvsem neprofesionalni ljubitelji gob, dobili neposreden napotek za način pisanja latinskih imen gob.
Imena avtorjev latinskih imen morajo biti napisana
pokončno in so lahko okrajšana. Avtorji seznama so v
spremni besedi napisali, da so izbrali najkraj šo verzijo
avtorjev latinskih imen. To ni ustrezno, saj mednarodna
miko loška stroka že dlje časa poizkuša uveljaviti enot109

l-(njiževnost
no obliko pisanja (predvsem okrajšav) imen avtorjev.
Tako je bil leta 1992 objavljen seznam jmen 9.000
avtmjev znanstvenih imen gliv s priporočenimi okrajšavami (KJRK/ .-t-\NSELL 1992: Authors ofFungal Na=
mes, Index ofFungi, Supplement, iz HAWKSWORTH
et al. 1995), ki ima edini namen, da z enotnim navajanjem
okrajšanih imen avtorjev latinskih imen gliv ne bo prihajalo do zamenjav pri ugotavljanju identitete avtorjev.
Škoda, da je to delo, ki vseskozi tako cizelistično
oblikuje slovenske besede, pospremUeno s predgovorom, ki zaradi svoje jezikovne okornosti in napak prav
kvari užitke s knjigo.
Za zaključek naj knjigo priporočim vsem v gozdarstvu, ki se bodo na kakršenkoli način ukvarjali z gobami. Uporabljali jo bodo z veseljem, če imajo količkaj
veselja do lepe slovenske besede. Vendar naj jo uporabljajo s premislekom in s kritično distance.
Zaradi obširnosti obravnave posameznosti v tem
prispevku morda izgleda, da je Seznam gliv Slovenije

poln problematičnih detajlov. To ni res in ustvarjanje
takega vtisa ni bi! namen tega pisanja. Knjiga je plod
sistematičnega in napomega dela ljudi, ki so veliko
svojega prostega časa posvetili mikologiji, ki so organiziraJj in s svojimi finančnimi sredstvi zagotavljali
razvoj cele stroke. Nobeden, ki je na nacionalni ravni
dolžan kaj storiti za mikologijo, ni opravil dela, kot
so ga opravili avtorji pričujočega Seznama - niso ga
opravili niti biologi, niti fitopatologi, niti industrijski
miko logi in še kdo.
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Strokovno izrazje
Gozdarsko strokovno izrazje
Skupina Zveze gozdarskih društev za strokovno izrazje je strla nekaj jezikovnih orehov, ki jih objavljamo z
namenom, da bi tudi bralci še kaj prispevali k utemeljen i razpravi o njih. Pri prevajanju Lexikon silvestre je
ugotovila tudi, da izraze sestoj, deblo, obrat uporabljamo za več različnih pomenov, za katere imajo Nemci
včasih tudi različne izraze. Objavljamo možne slovenske tenninološke rešitve.
Slovenski prevod

Nemško geslo
(razlaga)

181 .01.50 0112 6788#
Wuchspotenz f;
zmogljivost f, rastna;
rastnost f
Wuchsleistlmg f
(razvojna zmogljivost (drevesne vrste), ki jo merimo s časovnim razvojem rasti in z doseganjem določenih
kriterijev, kot so dosegUiva življenska doba, dosegljiva drevesna višina /0750/, dosegljiv premer debla in
kakovost lesa)
613 .. 06.51 0809 (3711)
uberaltert; uberjiihrig; ubersUindig

prestar, -a, -o;
zastaran, -a, -o
(z zmanjšano proizvodnostjo in zdravjem zaradi prekoračene sečne zrelosti)

615 .. 01.70 0812
Bestandesausscheidung f

razčlenitev

f gozda;
f sestojev
in drugih kriterijih)
izločitev

(teritorialna
1 10

določitev

sestojev po

gojitvenotehničnih
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615 .. 07.40 0818
Betriebstlache f
površina f, gospodarska gozdna
(vse površine gozdnega obrata, ki so namenjene gozdarskemu gospodarjenju, ali nimajo lastnega gospodarskega pomena, npr. površine stavb)
182.3 .02.20017514162450
Bestockung f; Baumbewuchs m;
porast f z drevjem;
Bestand m
sestoj m/lm/
(pokritost površine z drevesi (in drugimi lesnatimi rastlinami) ef.: sestoj)
228 .. 05.20 0253 5700
Bestand m; Waldbestand m/WE/

sestoj m;
sestoj m, gozdni
(vsak del gozda, ki se po svoji zgradbi (bistveno) razlikuje od okolice in s katerim je mogoče trajno samostojno
gospodariti ef.: porast)

228 .. 07.20 0255 2847 1415# 5941#
Bestand m, stehender; Bestand m, stockender
(skupnost dreves v porasti)

sestoj m, drevesni

164.4 .04.20 0084 5765#
deblo n
Schaft m; Baumsehaft m; Baumstamm m; Stamm m
(nad koreninami v obliki stebra iz tal štrleči nosilni del drevesa do vrha ali do razvej itve v dve ali več enako
debelih vej)
325 .. 17.20 0536
Stamm m
(od panja ločeno,

deblo n
okleščeno

steblo brez vrha)

681.2 .02.60 1917
Forstamt n
(samostojna gozdarska upravna enota, ki upravlja več

gozdni urad m;
gozdna uprava f
tisoč hektarov gozdnih površin)

O.. 05.70 1036
forstlicher Betrieb m; Forstbetrieb m;
gozdarsko obratovanje n
Forstbetriebsfiihrung f
(gospodarjenje z gozdovi po spoznanjih gozdarske znanosti ef.: gozdarstvo, gozdni obrat)
68 ..01.60 0867
Forst (wirtschafts) betrieb m;
gozdnogospodarsko podjetje n,
Betrieb m, forstlicher;
Forstwirtschaftsuntemehmen n
gozdni obrat m
((pravno) bolj ali manj samostojna gospodarska enota v gozdarstvu ef.: gozdarsko obratovanje)
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38. MEDNARODNI SEJEM KMETIJSTVA
GOZDARSTVA IN PREHRANE
KB A NJ; 86. marec - l. april '99

•

vse za po.lje, gozd, vrt in dom

•

prehrana

sobota, 87. S. - tekmovanje v gozdarskih

1 torek,

~
•

veščinah
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Spoštovani!

Zveza gozdarskih društev Slovenije vabi vse člane društev na redni letni Občni
zbor,
ki bo v petek, 4. junija 1999, ob 17.00 uri v prostorih hotela Jama v Postojni.
Dnevni red:
1. Otvoritev Občnega zbora in izvolitev organov zbora
2. Poročilo o delu ZGDS v obdobju od maja 98 pa do danes
ZVEZA
3. Poročilo nadzornega odbora in potrditev zaključnega računa za leto 1998
GOZDARSKIH 4. Razprava

DRUŠTEV
SLOVENIJE

Občni

zbor bomo nadaljevali z gozdarskim plesom. Vljudno vabljeni!

GOZDARSKI PLES V POSTOJNI

Leto je minilo in gozdarski ples je ponovno pred durmi. Ples bo v Postojni,
skupaj z Občnim zborom ZGDS, to je v petek, 4. 6. 1999. Zbirati se bomo
pričeli ob 1830 v hotelu Jama.
Prijavnico za ples lahko dobite pri Vašem gozdarskem društvu ali pri ustanovi
(podjetju), kjer ste zaposleni. Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov Zveza
gozdarskih društev Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom
"Za plesn. Za udeležence, ki bodo vstopnico kupili pd blagajni ZGDS do srede,
2. 6. 1999, do 1400, je cena 5.000 SIT na osebo,,za gospode s spremlj,evalko,
oziroma dame s spremljevalcem pa je cena vstopni·ce 9.000 SIT. Za tiste, ki
bodo do zgoraj navedenega datuma na ZGDS poslali le prijavnico. bo cena
10 odstotkov višja (5.500 SIT), zamudniki, ki se ne bodo prijavili, pa bodo na dan plesa pri vhodu plačali 20
odstotkov dražje vstopnice (6.000 SIT) kot v predprodaji.
V ceno vstopnice je vračunan aperitiv ob prihodu, večerja, živa glasba in vodenje večera. Pijačo si udeleženci
plačajo sami.
Prijavtte se lahko tudi telefonsko na številko 061 123-13-43, int. 130, oz. 271-406. Na isti telefonski številki
lahko dobite tudi odgovore na dodatna vprašanja.
Organizator bo preskrbel prenočišča za vse udeležence, ki bodo v prijavi do 2. 6. 1999 sporočili, da žele
prenočiti v Postojni. Vsem, ki bi si želeli prespati, a tega ne bodo pr.avočasno sporočili, organizator ne bo
mogel jamčiti za prenočišče.
V želji, da bi bil gozdarski ples dobro obiskana prireditev, prireditev vseh gozda~ev Slovenije, Vas vabimo,
da se plesa udeležite v čim večjem številu.
Lep pozdrav in nasvidenje v Postojni1!

za Zvezo gozdarskih društev Slovenije
Jošt JAKŠA, tajnik ZGDS
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Ob tednu gozdov
Teden gozdov je tisti teden v letu, ko naj bi gozdarji pozornost celotne
slovenske javnosti usmerili na gozd. Tudi na njegov pomen za človeški rod.
Ta vsestranski in skoraj usoden pomen gozda za človeštvo - nekatere
civilizacije so z izginotjem gozda tudi same izginile -je v globalnem pogledu
seveda danes še kako aktualen. Vsak dan, vsako uro se na zemeljski obli
zmanjša gozdna površina, predvsem tropskega deževnega gozda. Trendi
zmanjševanja površin, poraščenih z gozdom, so v svetovnem merilu
zastrašujoči. Mednarodna konferenca o svetovnih okoljskih problemih leta 1992
v Riu de Janeiru je na to nedvoumno opozorila z znano AGENDO 21.
Vendar so to predvsem globalni problemi. Prav je, da smo z njimi seznanjeni in morda po
svojih močeh tudi kaj prispevamo k njihovi razrešitvi. Vsaj nekaj naših eminentnih gozdarskih
strokovnjakov, ki so se uveljavili v mednarodnih krogih, je k temu prav gotovo prispevalo.
Pa vzemimo zdaj drugačen pristop in se skušajmo poglobiti v pomen slovenskega gozda za
slovenski narod oz. za našo javnost, kot se temu moderno reče. Tu pa se pokaže niz problemov
in dilem. Zdi se, da se v tednu gozdov v zadnjih nekaj letih problema lotevamo bolj postransko
in ne sežemo v njegovo srž. Teden gozdov v letu 1998 je bil na primer posvečen odlaganju
odpadko.v v gozdove,. letošnji pa obnašanju v gozdu. S takimi in podobnimi temami seveda
doseg amo dragocen vzgojni učinek, kar je prav gotovo pohvale vredno, bistva problema pa se
ne lotevamo.
Srž problema odnosa slovenske družbe oz. države, ki je njena nadgradnja, do slovenskega
gozda je po mojem mnenju ta, da se v zadnjem desetletju v gozdove premalo vlaga. Družba
nima pravega odnosa do svojega naravnega bogastva. Iz lastnih izkušenj vem, da na področju
gozdov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v tolminskem gozdnogospodarskem območju že
1O let nismo zgradili niti enega samega kilometra gozdne ceste. Stotine hektarjev gozdov čaka
na redčenje. Opravijo se zares najnujnejša gojitvena in varstvena dela. Kako dolgo bo še vladalo
tako stanje, ki vodi v nazadovanje naše stroke? Na nedavnem posvetu Gozdarskega društva
Posočje Tolmin v Trenti smo ugotovili, da celo varovalen in zaščiten gozd zahtevata določena
vlaganja, da bi svojo varovalno oz. zaščitno funkcijo lahko zadovoljivo opravljala. Da o
gospodarskih gozdovih niti ne govorimo.
Morda mi bo kdo očital, da ponavljam že neštetokrat ponovljene resnice. Ponavljam jih zato,
ker bi želel spodbuditi vse sile v naši družbi, strokovne in laične, da bi v prihodnjem tednu gozdov,
ki bo že v novem tisočletju, postavili v ospredje kot edino in najpomembnejšo temo- vlaganje v
slovenske gozdove.
če ta problem vendarle ni tako pereč in ne velja za celo državo ter je hudo nazadovanje
vlaganj v gozdove prizadelo le revnejša gozdnogospodarska območja, kar je tudi po svoje krivično
in iz narodnogospodarskega vidika tudi nesmotrna (prav na teh območjih se lahko nahajajo
primerni potenciali), se moramo temu upreti in zahtevati ukrepe, ki bodo v bodoče zagotavljali
skladnejši razvoj gozdarstva v Sloveniji.
Uničevanje gozdov na zemeljski obli na eni strani ter premalo zavzet odnos slovenske države
do njenega naravnega bogastva na drugi, imata skupni imenovalec, in sicer nepoznavanje
problema. To pa je mogoče premagovati le z osve·ščanjem, kar pa je naše delo in namen tako
v ožjem kakor tudi v širšem razumevanju odnosa človeka in družbe do zelenega bogastva.

lgnac~;inž. gozd.
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Nezgode pri delu gozdarskih družb v Sloveniji leta 1997 - primerjava
s preteklimi obdobji
Work Accidents in Forestry Companies in Slovenia in 1997 - Comparison to the
Past Periods
Marjan LIPOGLAVŠEK*
Izvleček:

Lipoglavšek, M.: Nezgode pri delu gozda rs kih družb v Sloveniji leta 1997 - primerjava s preteklimi obdobji . Gozdarski
vestnik, št. 3/1999. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 7. Prevod v angleščino: Eva Naglič .
Članek analizira podatke o nezgodah, ki so se zgod·ile slovenskim gozdarskim družbam pri delu predvsem v državnih
gozdovih, in jih primerja s tremi obdobji od leta 1975 naprej. Obravnava pogostnost in resnost nezgod, časovne razporeditve
nezgod, izobrazbo in starost poškodovani·h, žarišča nezgod in vrsto ter razporeditev poškodb po delih telesa.
Ključne

besede: gozdarstvo, nezgoda pri delu, gospodarska družba, državni ·gozd, Slovenija.

Abstract:
Lipoglavšek, M.: Work Accidents in Forestry Companies in Slovenia in 1997 - Comparison to the Past Periods. Gozdarski vestnik, No. 3/1999'. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 7. Translated into English by Eva Naglič.
Data on accidents happened in Slovene forestry companies at work, particularly in state owned forests, are analyzed
in the article. They are compared to three periods from the year 1975 on. The frequency, severity, and time schedule of
accidents are discussed in the article, as well as the education, and age of the injured persons., the focus of accidents,
type, and distribution of injuries on the body.
Key words: forestry, work.accident, business company, state forest, Slovenia.

1 UVOD
INTRODUCTION
Za leto 1997 smo ponovno uspeli zbrati podatke o nezgodah pri delu za
gozdnogospodarskih družb, ki izvajajo dela v slovenskih državnih
gozdovih. S pomočjo njihovih služb za varstvo pri delu in v okviru Splošnega
združenja gozdarstva smo s pomočjo posebnih mednarodnih šifrantov
(LIPOGLAVŠEK 1980) zbrali podatke za 216 nezgod (preglednica 1).
Manjkajo nam podatki za okrog 40 nezgod na območju Tolmina, Brežic in
deloma Slovenj Gradca.
Tudi to skupno število okrog 260 nezgod je znatno manjše, kot je bilo v
preteklosti. Seveda pa sta tudi obseg dela in število zaposlenih znatno
manjša kot v prejšnjih obdobjih. Lahko pa domnevamo, da se je v zadnjem
času povečalo število nezgod v zasebnih gozdovih (MEDVED 1988). Podatki o nezgodah v državnih gozdovih so bili zbrani leta 1998 (KUMER 1998)
- preglednica 2, podatke o nezgodah in zakonitostih pri njihovem pojavlja nju
pa smo podrobneje obdelali že prej (LIPOGLAVŠEK 1993, 1994). Kljub
manjšemu številu nezgod v letu 1997 menimo, da je možno in zanimivo
primerjati leto 1997 s preteklimi obdobji, in to bomo skušali narediti v tej
raziskavi. Poleg analize skupnih kazalnikov varnosti pri delu po posameznih
letih zadnjega obdobja bomo primerjali podrobnosti o dogajanju nezgod v
obdobjih 1975-1983, 1984-1988, 1989-1993 in leta 1997. Za obdobje treh
let (1994-1996) pa je bilo zbrano premalo podatkov, da bi bile primerjave
smotrne.
večino

*Prof. dr. M. L., dipl. inž. gozd.,

BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljiva gozd ne vire, Večna pot 83,
1000 Ljubljana, SLO
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Preglednica 1: število nezgod po
gozdnogospodarskih območjih in
družbah leta 1997
Table 1: Number of accidents by
forestry regions and companies in
the year 1997

Gozdnogospodarsko območje
ali družba
Forestry region or company

Vse nezgode
S šifranti raziskane nezgode
Alf accidents Accidents searched by cyphering
%
n
n
258
100
216

Slovenija
Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna

17
24
8
11
29
41
38

Kočevje

Preglednica 2: Število zaposlenih
in obseg proizvodnje v slovenskih
državnih gozdovih
Table 2: Number ofemployees and
production quantity in Slovene
state forests

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Gornja Radgona
ZMP Kras
Semesadike
Snežnik

7
6

4
41

1

1

1

24
18
3
-

2

2

3

3
5

3

5

1976-91 vsi gozdovi 1993 državni gozdovi
1993 state f0rests
Average for 1976-91 alf forests
Vsi
Tržna
Vsi
Ttžna
proizvodnja
zaposleni !!Jroizvodnja
zaposleni
All
Market
All
Market
employees production
production
employees
n
10.000 m3
10.000 m3
n

Povprečno

Gozdnogospodarsko
območje ali družba
Forestry region or company
Slovenija
Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Naza~e

Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Gornja Radgona
ZMP Kras
Drugi

2.017
193
141
107
138
241
308
221
80
81

7.475
513
456

513
580
735
832
725

435
636
440
897
900

85

168
234
-

87
-

3.179
117
234
78
238
338
398
382
134
187
214
428
363

1

-

19

40
1

1

23
-

11 '1
3,7
5,1
13,4
19,0
17,6
2,8
1,9
11,1
8,3
1,4

4

1

1

18

1

24
8
11
29
41
38
6

(861)*
79
63
38
104
136
96

58
84
20
6

-

0,9
1,4
2,3

1996 državni gozdovi
1996 state forests
Vsi
Tržna
zaposleni proizvodnja
All
Market
employees production
10.0C>Om3

1.922
98
170
49
93
244
235
259
78
90
90
283
184
30
19

43

787
56
49
34
31
83
142

109
29
31
23
51
52
19
5
1
70

*podatek za leto 1992 iz Stanje mehanizacije (KOŠIR et al. 1993) 1data for 1992 from "Stanje mehanizacije" (KOŠIR et
al. 1993)

2 METODA ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV
2 METHOD OF DATA COLLECTION AND PROCESSING
Podatke o nezgodah s poškodbami delavcev smo zbrali na podlagi
mednarodnega šifranta za spremljanje nezgod v gozdarstvu, ki poleg
običajnih poročil o nezgodah (ER-8) vsebuje tudi gozdarske značnice . V
slovenskih družbenih gozdovih ga uporabljamo že od začetka osemdesetih
let. Ker smo ta šifrant za zbiranje podatkov o nezgodah v letu 1998 nekoliko
116
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prilagodili novim razmeram in računalniški obdelavi, smo zbrane podatke
o vseh nezgodah prenesli v program MS- Excel že po novem. Asistent J.
Krč je izdelal makro program za neposreden vnos podatkov oz. za "branje"
novega šifranta, vendar je bilo treba podatke iz starih šifrantov posamezno
ročno vnašati v program (tehnični sodelavec J. Pokorn). Izdelali smo vrsto
vrtilnih tabel in grafičnih prikazov, iz katerih smo izdelali tudi vse povzemajoče preglednice in prikaze. Obdelovali smo pojavljanje nezgod: po letih,
mesecih, dnevih in delovnih urah, po starosti, delovnem stažu, po izobrazbi
in položaju ponesrečencev v podjetju. Analizirali smo pojavljanje nezgod
po gozdarskih dejavnostih in načinu izvajanja dela, po poteku, viru in vrsti
poškodb in po poškodovanih telesnih delih. Gozdarske značnice s šifranta
bomo skušali obdelati v drugi raziskavi. Ker je bilo število nezgod v posameznih letih in obdobjih zelo različno, smo vedno izračunali odstotne deleže
nezgod. Za nobeno značnico, npr. za dan v tednu ali dejavnost, pa ni bilo
mogoče izračunati drugih relativnih kazaJnikov (npr. pogostnosti pojavljanja),
saj ne poznamo obsega dela ali števila zaposlenih po teh značnicah. Tako
na odstotne deleže vpliva hkrati število nezgod - stanje varnosti in obseg
dela ali število zaposlenih, vendar ne moremo ugotoviti, v kakšni meri oz.
kolikšen je en ali drug vpliv.

3 REZULTATI PRIMERJAV
3 COMPARISONS' RESULTS
3.1 Pogostnost nezgod
3.1 Frequency of accidents
Pogostnost nezgod je široko uporabljen kazalnik varnosti pri delu, ki ga
tako, da število nezgod primerjamo le s številom vseh zaposlenih. Ker se nezgode dogajajo pretežno le neposrednim proizvodnim
delavcem pri delu s povečano nevarnostjo (v gozdarstvu je to večina del),
številno tehnično in administrativno osebje v nekem podjetju močno zmanjšuje izračuna no pogostnost nezgod. Seveda jo zmanjšuje tudi uspešna skrb
za varnost pri delu . V slovenskem družbenem gozdarstvu je bila pogostnost
nezgod v sedemdesetih letih še okoli 15 % in se je do leta 1991 valovito
zmanjševala na vrednost pod 1O % (grafikon 1).
izračunamo

Pogostnost/ Frequency%

Grafikon 1: Pogostnost nezgod v
slovenskih državnih gozdovih
Graph 2: The frequency of accidents in Slovene state forests
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Preglednica 3: Pogostnost nezgod
v slovenskih državnih gozdovih
Table 3: The frequency of accidents
in Slovene state forests
Obdobje 1Period

GGOIFMR
Slovenija
Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
' Nazarje
Slovenj Gradec
Maribor
Drugi 1 Others

Preglednica 4: Nezgode pri delu in
proizvodnja v slovenskih državnih
gozdovih (1990-1 997)
Table 4: Work accidents and production of Slovene state forests
(1990-1997)

Zatem pa se je pogostnost nenormalno za dotedanje trende močno
%. V zadnjih letih se je povečala
pogostnost nezgod v večini gozdnogospodarskih družb, ki izvajajo dela v
državnih gozdovih (preglednica 3).
povečala in je v letu 1997 znašala nad 13

1992

10,5

1984-91
%
9,4

11,4
12,2
9,0
9,6
9,8
12,8
12,2
8,8
7,7
(10,4)
9,9
10,8
11,9

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

9,0

1975-83
%

%
8,,7

9,8
5,3
4,9
7,3
10,3
12,0
10,4
4,1
6,3
9,8
10,2
10

1997

1993
%
8,8

1994

1995

1996

%

%

%

10,6

%
11,1

13,4

13,7

7.7
13,1
5,4
5,4
8,3
10,5
6,8
5,7
4,3
9,3
13,5
9,7
12

19
12
10
6
14
1"1
10
8
2
23
10
10
8

14
16
11
7
10
10
15
9
4
12
13
7
11

23
15
16
12
15
14
17
6
8
16
13
14
7

17,5
14,5
17,4
12,8
14,6
19,4
15,5
9,2
6,0
4,1
13,8
11,6
10

V letu 1997 je bilo največ nezgod na območju Kočevja, Novega mesta,
Postojne, Slovenj Gradca in Bleda, torej tam, kjer je veliko državnih gozdov.
Trend je zagotovo zaskrbljujoč, saj kaže tudi na manjšo skrb za varnost pri
delu v času, ko ima prednost skrb za ekonomsko preživetje. če pa
primerjamo število nezgod z obsegom proizvodnje, trendi v vsej Sloveniji
niso tako zaskrbljujoč!, saj se v zadnjih letih tudi te vrednosti zmanjšujejo
(preglednica 4) .

Kazalnik 1 lndicator
Leto 1 Year
Sečnja v 1.000 m3 1 Cuf in 1 000 m3
Vsi zaposleni (n) 1All empioyees (n)
Delavci v proizvodnji (n) 1Production workers (n)
Proizv0Cilnja v m3 / delavca 1Production in m3 per worker
Pogostnost nezgod (n) (%vseh zap0slenih)
Frequency of accidents (n) (% of all emp/oyees)

št. nezgod (n) 1Numberof aecidents (n) - skuJ:)aj /total
- na 1.000 clelavcev v proizvodnji 1per 1,000 prod. workers
-na 10.000 m3 1per 10,000 m3

19!90

1992

1994

1996

1.089
5.529
2.087
522
8;6

861
3.547
1.905
452
9,4

771
2.376
945

804
1.922
873

8'16
10,6

921
14,1

965
13,7

333
175
3,9

252
267
3,3

271
310
3,4

249
283
2,9

1

1997
847
1.820
880

1

1

1

477
228
4,4

Vprašanje pa je, ali so podatki o obsegu proizvodnje dovolj zanesljivi za
takšno trditev, saj posamezna gozdnogospodarska območja še vedno ne
kažejo izrazitega zmanjševanja. Zaradi zmanjševanja števila nezgod glede
na obseg proizvodnje ne smemo zanemarjati skrbi za varnost, saj je
zmanjševanje števila"nezgod lahko le posledica povečane učinkovitosti dela,
novih tehnologij ali spremenjenega obsega dela, vloženega v enoto
proizvodnje (m 3 ).

3.2 Resnost nezgod
3.2 Severity of accidents
Po podatkih služb za varstvo pri delu o izgubljenih delovnih dnevih se v
zadnjem času povečuje tudi resnost nezgod (preglednica 5). V letu 1997 je
bilo izgubljenih 25,1 delovnih dni na nezgodo. V posameznih letih sicer
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resnost nezgod ni pravi kazalnik varnosti pri delu, ker jo lahko posamezna
nezgoda s hudimi posledicami močno poveča, vendar pa daljša obdobja
že značilno kažejo na pomembnost varovanja delavca pred nezgodami.
Povečevanje resnosti nezgod pomeni, da širša uporaba mehanizacije
povzroča več težjih poškodb. Ker se v zadnjem času zaradi strahu pred
izgubo zaposlitve delavci že sicer izogibajo bolniškemu dopustu, je tudi
mogoče, da manjših poškodb sploh ne prijavljajo. Izračunana povprečna
resnost nezgod je zato lahko večja. Nanjo pa ne vplivata niti število
zaposlenih niti obseg proizvodnje, ker jo izračunavamo samo s številom
izgubljenih dni na nezgodo.
GGOI FMU
Slovenija
Telmin

Obembje 1Period

Btee
Kranj
Ljubljana
Pestejna
Kočevje

Novo mesto
Brežjce
CeUe
Nazarje
Slovenj Graeec
Marioor

1975-91
22,5
19,0
20,0
16,0
20,2
20,0
27,8
23,7
22,2
29,8
31,4
17,2

24,2

1992
22,1
20,0
15,4
34,9
12,1
15,4
31,6
24,3
16,6
36,1
14,2
19,1
22,3

1993
27,5
14,3
19,4
26,8
13,0
27,8
41,5
34,0
58,5
32,9
12,5
23,9
31,7

1994

.

16,9
19,8
12,7
37,3
32,4
36,6
23,2

30,5
39,8

-

Preglednica 5: Resnost nezgod število izgubljenih dni na nezgodo
Table 5: Severity of accidents number of last working days per
accident
1995

1996

1997

-

35,4

25,1
21,2
25,5
14,7
20,0
37,6
28,2
20,5

18,4
34,7
20,7
31,0
34,0
23,8
25,8
39,3
19,0
42,9
-

22,4
13,5
36,6
20,5
26,6
27,6
18,8
72,0

-

39,4
9,8
11,9

3.3 časovna razporeditev nezgod
3.3 Time schedule of accidents
Tudi v letu 1997 se je največ nezgod v gozdnogospodarskih družbah
zgodilo v prevladujoči gozdarski dejavnosti (81,4 %). Ker je za gozdarsko
dejavnost do neke mere značilno sezonsko nihanje, tudi število nezgod
tekom leta niha . V letu 1997 lahko opazimo spet tri izrazite maksimume
pojavljanja nezgod . Največ nezgod se je zgodilo v obdobju od februarja do
maja, približno enako tudi julija (10,2 %), nekaj manj pa jeseni od septembra
do novembra (7-8% mesečno). To je podobno kot v prejšnjih letih (grafikon
2). Podatki o tem, ob katerih dnevih so se zgodile nezgode, kažejo žal na

14

Grafikon 2: Razpored~ev nezgod po
mesecih
Graph 2: Time schedule of accidents by months

12
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nezanesljivost zbranih podatkov, saj je malo verjetno, da bi se 27 nezgod
(več kol13 %) zgodilo ob nedeljah. Res je, da so bili dnevi zabeleženi
kasneje po koledarju iz datumov nezgod, kar kaže na to, da poročevalci
niso pravilno izpolnili vprašalnika, ko so napisali datum nezgode. Ali morda
sedaj gospodarske družbe opravijo veliko dela tudi ob koncu tedna, ko drugi
ne delajo? Že prej smo ugotovili, da se razporeditev nezgod po dnevih v
posameznih letih močno spreminja (LIPOGLAVŠEK 1994). Kljub temu lahko
ugotovimo, da so bile nezgode v letu 1997 enakomerno razporejene po
delovnih dneh od ponedeljka do četrtka (največ v ponedeljek - 18,6 %),
manj pa jih je bilo ob petkih, sobotah in nedeljah.
če uvrstimo nezgode ob sobotah in nedeljah med tiste, za katere nimamo podatka o dnevu, je razporeditev v delovnem tednu podobna kot v
prejšnjih obdobjih (grafikon 3).

Grafikon 3: Razporeditev nezgod
po dnevih
Gra ph 3: Time schedule of accidents by days

Grafikon 4 : Razporeditev nezgod
po urah
Graph 4: Time schedule of accidents by hours
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Od ponedeljka do četrtka se je največ nezgod zgodilo v času največje
aktivnosti, to je od 830 do 930 , ob ponedeljkih, petkih in sobotah pa še proti
koncu delavnika, med 11 30 in 1330 , v času, ko je utrujenost in zato nepazljivost delavcev večja. Celotna razporeditev po urah je zato enakomernejša
in kaže največ nezgod okoli 9. in okoli 12. ure. Oba maksimuma sta izraziM
tejša kot v obdobjih pred letom 1988, ko je bilo največ nezgod v tretji delovni
uri (grafikon 4). Verjetno je tudi delovnik krajši.
Glede na starost ponesrečenih delavcev se je leta 1997 največ nezgod
(22 %) pripetilo delavcem, starim med 41 in 451et. To pomeni, da gospodarske družbe zaposlujejo starejše delavce, ki jim že pešajo psihofizične
sposobnosti. Razporeditev je asimetrična v smeri proti večji starosti delavcev.
Največ nezgod so imeli delavci z delovnim stažem od 1Odo 20 let, torej
izkušeni delavci, ker je takih verjetno največ zaposlenih. Ta razporeditev
ponesrečencev po starosti in delovnem stažu je spet podobna kot v preteklih
obdobjih (grafikon 5), vendar tistih najstarejših nad 50 let starosti ni več
toliko kot prej. Kaže tudi, kako se populacija gozdnih delavcev stara, dotoka
mlajših pa ni.

Grafikon 5: Starost poškodovanih
delavcev
Graph 5: The age of injured wor-

kers

3.4 Izobraženost ponesrečenih
3.4 Accidents by education level of injured
Kot je bilo že povedano, se največ nezgod zgodi neposrednim proizvodnim delavcem, ki opravljajo dela s povečano nevarnosijo pri pridobivanju
lesa. Na prvem mestu so bili tudi leta 1997 priučeni delavci (49 %), ki jim
tesno sledijo šolani delavci s 45 %. Vsi drugi na različnih položajih ali odnosih
s podjetjem (gozd. inženirji in tehniki, invalidi, pogodbeni delavci, kmetje)
so imeli le 6% nezgod. Za proizvodna dela torej slovensko gozdarstvo
zaposluje predvsem priučena delavce, za katere velja, da imajo zaradi
slabega obvladovanja tehnike dela relativno največ nezgod. Tudi šolani
delavci so imeli leta 1997 relativno veliko nezgod - po njihovi starosti in
delovnem stažu so bile enakomerneje razporejene kot pri pri učenih delavcih
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(26-50 let starosti oziroma 5-20 let delovnega staža) . Žal pa ne vemo,
kakšna je sestava vseh zaposlenih, da bi lahko presojali tveganje nezgod
pri posamezni starostni ali poklicni skupini delavcev. Kljub tolikšnemu številu
nezgod priučen ih delavcev pa so poročevalci o nezgodah iz varstvenih služb
podjetij ocenili, daje bila izobrazba pri veliki večini tistih, ki so se poškodovali
(93 %). ustrezna za delo, ki so ga opravljali. Opisana razporeditev nezgod
glede na izobrazbo je taka kot v preteklih obdobjih (grafikon 6), le da se
delež poškodovanih delavcev, ki so poklicno izobraženi, ves čas postopoma
povečuje, kar pa ni nujno le posledica boljše izobrazbe zaposlenih.

Grafikon 6: Izobrazba poškodova-

nih delavcev
Gra ph 6: The education of injured
workers

3.5 Žarišča nezgod
3.5 Focuses of accidents
V letu 1997 so bila žarišča nezgod podobna kot pred letom 1993 (grafikon 7). Med vsemi gozdarskimi dejavnostmi (81 ,4 % nezgod) močneje
prevladuje sečnja (49,4% nezgod), nezgod pri spravilu lesa (ročno 6,9 %,
traktorsko 14,4 %, žičnično 1,8 %) pa je nekaj manj (23,1 %). Pomembni
so bili še deleži nezgod pri gojitvenih delih (5,6 %), pri prevozih oseb na
delo in z dela (3,7 %) ter pri drugih dejavnostih (13 %). Pojavljanje nezgod
po posameznih dejavnostih je še nekoliko bolj sezonsko kot pri opazovanju
vseh nezgod skupaj (glej poglavje 3.3). Pri sečnji je bilo največ nezgod
februarja, marca, aprila, julija in oktobra, pri spravilu lesa pa februarja, aprila,
maja, julija in novembra. Ker se k sreči v posameznem mesecu zgodi malo
nezgod, ta razporeditev po posameznih letih ni zelo značilna. če
pregledamo delovne postopke, ki pri posameznih dejavnostih prevladujejo
oz. prednjačijo pri pojavu nezgod pri delu, lahko za leto 1997 ugotovimo
naslednje:
Pri gojitvenih delih prevladujejo dela v drevesnici in čiščenje gošč; pri
sečnji dela z motorno žago pri kleščenju, prežagovanju in podžagovanju;
pri spravilu ročno spuščanje lesa, razvlačevanje vrvi traktorja in vezanje
tovora; pri prevozu lesa razkladanje; pri drugih dejavnostih pa oddaja lesa.
Pri načinih opravljanja dela prevladuje ročno delo (49,5 %), kamor večina
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Grafikon 7: Dejavnost ob nezgodah
Graph 7: Activity at the occurrence of an accident
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1975-83

šteje tudi delo z motorno žago, temu pa sledita strojni (25,5 %) in kombinirani način opravljanja dela (17, 1 %). Tudi prevladujoči neposredni viri
poškodb dobro kažejo na žarišča nezgod. Tako kot v prejšnjih obdobjih
(grafikon 8) je tudi leta 1997 največ poškodb povzročil predmet dela v
gozdarstvu: drevo in njegovi deli, in sicer pri 54,6 % nezgod (prednjačita
veja in sortiment). Na drugem mestu so razni predmeti na tleh (15 %) in
drugi viri med padci, na tretjem pa ročno orodje (13 %), zlasti negozdarsko.
Vsa uporabljena mehanizacija neposredno poškoduje delavca le pri okrog
1O% nezgod. Motorna žaga je bila vir poškodb le pri 3,2% nezgod (ročni
prenosni stroji 4,2 %), čeprav delavci z njo opravijo največ dela. Tako je
lahko delo z moto mo žago vzrok poškodb, vendar pa je le ta glede varovanja
pred poškodbami dobro oblikovano delovno sredstvo (zavora, lovilec verige,
Grafikon 8: Viri nezgod
Graph 8: Sources of accidents
20
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14
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1975-83
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ščitnik rok) ali pa delavci dobro obvladajo ravnanje s tem strojem. Čisto
drugače pa je pri okvarah zdravja (ropot, tresenje, strupi).

3.6 Vrste poškodb in poškodovani telesni deli
3.6 Types of accidents and injured body parts
Po vrsti poškodb so tudi v letu 1997 prevladovale zmečkanine, ki smo
jih v prejšnjih obdobjih zabeležili z oznako udarec, in sicer z 51 %, sledijo
prelomi z 12, izpahi z 9, poškodbe oči z 9, raztrganine z 8 in urezi s 6 %.
Najpogosteje so bile poškodovane okončine (noge 40 %, roke 24 %), glava
in trup pa vsak v 17% nezgod. Večinoma so poročali le o enem poškodovanem telesnem delu, čeprav jih je pri posamezni nezgodi lahko tudi več.

Grafikon 9: Poškodovani telesni

deli v letu 1997
Graph 9: lnjured body parts in the
year1997

Okončine, zlasti roke, so bile pogosteje poškodovane na levi strani telesa,
kar je v preteklih obdobjih značilno tudi za druge poškodbe, čeprav motorna
žaga (narejena za desničarje) sedaj ni več velik vir poškodb.
Odstotni deleži posameznih poškodovanih telesnih delov kažejo na
njihovo neustrezno ali nikakršno varovanje z osebnimi varovalnimi sredstvi
(grafikon 9). Za prsi (9,2 %) in hrbet (7,3 %) nimamo varovalnih sredstev,
visoki deleži poškodovanosti glave, lobanje (4,6 %), oči (8,7 %) in obraza
(3,2 %) pa kažejo na nedosledna uporabo čelade in mrežice na njej.
Rokavice niso zadostno varovalo za zapestje (4,6 %) in prste rok (11 %
poškodb), tudi kolen (6,5 %) in goleni (16,6 %) ne znamo varovati pred
zmečkaninami, prelomi in izpahi. Stopala (9,2 %) in prste nog (3,6 %) pa bi
z dosledno uporabo primerne varovalne obutve lahko bolj zavarovali.
Podobna razporeditev poškodb po telesnih delih je bila značilna tudi za
prejšnja obdobja (grafikon 10), čeprav opazimo pri posameznih delih telesa
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Grafikon 10: Poškodovani telesni
deli

Gra ph 1O: lnjured body paris
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znatna povečanja, pri drugih pa zmanjšanja odstotnih deležev poškodovanosti. Možno je ugotoviti, da se poškodbe nog povečujejo, poškodbe rok
pa zmanjšujejo. Leta 1997 je bilo tudi več poškodb trupa delavca.

4 ZAKLJUČKI JN RAZPRAVA
4 CONCLUSIONS AND DISCUSSION
Za leto 1997 smo zbrali podatke za 216 oz. 84% nezgod, ki so se zgodile
pri delu gospodarskih družb v slovenskem gozdarstvu. Čeprav se je število
nezgod v primerjavi s preteklimi obdobji močno zmanjšalo, pa so značilnosti
pojavljanja nezgod podobne . Zanesljivost zbranih podatkov je morda nekoliko manjša, na kar kažejo nekateri nerazumljivi rezultati raziskave, npr.
razporeditev nezgod po dnevih, vendar v večini primerov zadostna . Pomemben kazalec stanja varstva pri delu, pogostnost nezgod, je v zadnjih
letih grozeče narasel. To je posledica precejšnjega zmanjšanja števila
neproizvodnih delavcev v gozdnih gospodarstvih, vendar tudi zmanjšane
skrbi za varnost pri delu. Primerjava števila nezgod z obsegom proizvodnje,
kjer so podatki manj zanesljivi, pa ni tako zaskrbljujoča. V gozdarstvu je
tudi število izgubljenih dni ob vsaki nezgodi (resnost) precejšnje in rahlo
narašča.

Tudi v letu 1997 se je največ nezgod zgodilo pri pravih gozdarskih
dejavnostih (81 ,4 %), in to takrat, ko opravljamo največ dela v gozdu
(spomladi, julija in jeseni), od dni pa največ ob ponedeljkih. Nezgode so
najštevilnejše v tretji delovni uri pa tudi ob koncu delovnika, ki je verjetno
nekoliko krajši kot v preteklih obdobjih. Ker se očitno populacija gozdnih
delavcev stara, imajo največ nezgod delavci med 41. in 45. letom starosti
oz. tisti, ki imajo 1Odo 20 let delovnega staža. Največ nezgod se zgodi pri
sečnji (v letu 1997 skoraj 50 %), in sicer pri kleščenju, prežagovanju in
podiranju dreves. Na drugem mestu je spravilo lesa z ročnim spuščanjem,
razvlačevanjem in vezanjem pri traktorskem spravilu. Nevarno je še razkladanje lesa pri prevozu, oddaja lesa, delo v drevesnici in nega gošče.
Delovna sredstva, ki jih uporabljamo, so relativno varna, saj je motorna žaga,
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s katero opravimo veliko dela, neposreden vir poškodb le pri 3,2 %, vsa
druga mehanizacija pa pri 10% nezgod. Najpogosteje delavce poškoduje
drevo in njegovi deli (54,6 %), zlasti veje in sortimenti. Od poškodb je največ
zmečkanin, najpogosteje na nogah (40 %) in rokah (24 %).
Vsa navedena žarišča nezgod naj bodo vodjem del in službam za varstvo
pri delu vodilo, kam naj najprej usmerjajo svoja prizadevanja za prepreče
vanje nezgod in njihovih posledic- poškodb.

WORK ACCIDENTS IN FORESTRY COMPANIES IN SLOVENIA 1IN 1997 • COMPARrSON TO
THE PAST PERIODS

Summary
The data based on international register collected for 216 accidents or 84 %(Table 1) that occurred at
work wi,thin Sl!o vene forestry enterprises in 1997, were compared to the data from previous periods. It has
been found out the number of accidents was strongly reduced with the reduction of production capacity and
wi,th decline in the number of employees (Tabl~e 3). The ftrequency of accidents had been undulatorily reducing until1991 when started to rise abruptly with excess of 13 % in 1997. The frequency and its trends (Gra ph
1) vary among single forest management regions of Slovenia and forestry companies respectively (Table
3). Relative safety indicators as number of accidents by production workers or by production quantity (Table
4), are not asworrying as the frequency trend. Severity of accidents (Table 5) is also gradually increasing.
Majority of the accidents (81.4%) in 1997 had occurred at forest1ry activities. From their occurrence three
seasonal maximums had been noticed: in spring, July, and in autumn (Grap:h 2). The majorlty of accidents
had oocurred on Monday (Graph 3), as in the past periods, and in the third working hour, as well as at the
end of the working day (above all on Monday and Friday). Therefore , the layout of accidents by working
hours is bimodal (Graph 4 ). The majority of accidents had occurred to workers between 41 and 45 years of
age, with in 1Oto 20 years of working experience. The comparison to past period s shows the forestry workers popula.tion is aging and there ,js no affluence of younger workers. The majority of accidents occur when
cutting- the share had increased to nearly 50%. On the second place is wood skiding, followed by other
uncharacteristical forestry working procedures. The most dangerous work is a work with a chain saw when
trimming, transverse cutting, and felling,, hand wood lowering., logging, fastening at skidding, unloading, at
wood disposal, and silviculture activities, tree-nursery activities, and thicket improvement. However, the chain
saw itself (in 3.2 % of the accidents) as well as other mechanization (10 %) is rarely a direct source of
injuries. Among accident sources the tree w ~th its parts is in absolute lead (54 .6 %, especially brane he s and
assortments). Among ·injuries there ·is over 50%) of contusions . The most frequently affected are leg s (in 40
% ), arms (24 %), followed by head and body injuries of the worker.
More consistent observation of protective measures, above all the exact working technique (education),,
and use of personal protecti.ve means could prevent many injuries of workers at work.
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Gospodarjenje z gozdovi, ogroženost in ohranjanje habitatov divjega
petelina (Tetrao urogallus L.) v Kamniško-Savinjskih Alpah
Forest Management, the Endangerment and Conservation of Capercaillie (Tetrao
urogallus L.) Habitats in the Kamnik-Savinja Al ps
Miha ŽNIDARŠIČ*, Miran ČAS**
Izvleček:

Žnidaršič, M., čas, M.: Gospodarjenje z gozdovi, ogroženost in ohranjanje habitatov divjega petelina (Tetrao urogallus
L.) v Kamniško-Savinjskih Alpah. Gozdarski vestnik, št. 3/1999. V slovenščini, s povzetkom v anglešč i ni, cit.lit. 26. Prevod
v angleščino: Veronika Cankar.
Na modelnem območju .Kamniško-Savinjskih Alp, v predelu Krajevne enote Kamnik Zavoda za gozdove Slovenije, je
znanih 36 rastišč divjega petelina, ki so razvrščena predvsem na območju Men ine in Velike planine. Število aktivnih rastišč
na tem območju se je v zadnjih štirih desetletjih zmanjšalo z 28 (okoli leta 1960) na 1O (1998), največ po letu 1980. Leta
1998 so prevladovala opuščena rastišča in rastišča s samo enim aktivnim samcem, kar je glede na zadnjo znano optimalno
fazo nihanja populacijske gostote zaskrbljujoče. Pomemben razlog za opustitev rastišč pripisujemo razgradnji habitatov
oziroma nenaravni starostni strukturi gozdov s premajhnim deležem starih gozdov. Zaradi intenzivnega gospodarjenja in
pogostih sečenj v prevladujočih drobnih zasebnih gozdnih posestih na Menini planini prevladujejo drogovnjaki z 90 %
deležem. Od 20 znanih rastišč divjega petelina na tem območju jih je opuščenih kar 16. Na Veliki planini, kjer prevladujejo
državni gozdovi, je zaradi daljše obhod nje, odmaknjenosti in manj intenzivnega gospodarjenja struktura gozdov naravnejša,
z več kot 20% del:>eljakov in z okoli 50% starejših drogovnjakov. Našteti dejavniki in mir omogočajo dolgoročno stabilnost
subpopulacij na treh tam znanih aktivnih rastiščih divjega petelina. število aktivnih samcev na rastiščih Velike planine se
je v zadnjem obdobju po mi nim umu okoli leta 1982 povečalo skladno z dolgoletnimi nihanji populacijske gostote.
Ključne besede: alpski gozd, zrel gozd, gospodarjenje z gozdom, divji petelin, Tetrao urogallus L., habitat, rastišče,
aktivnost rastišč, ohranjanje habitatov, Kamniško-Savinjske Alpe, Slovenija.

Abstract:
Žnidaršič, M., čas, M.: Forest Management, the Endangerment and Conservation of Capercaillie (Te tra o urogallus L.) Habitats in the Kamnik-Savinja Alps. Gozdarski vestnik, No. 3/1999. ln Slovene wi,th a summary in English, lit. quot. 26. Translated
into English by Veronika Cankar.
Thirty six capercaillie leks are known in the Kamnik-Savinja Alps in the area of the Local unit Kamnik of the Slovenian
Forest Service. They are mainly found in the Meni na and Velika Planina mountains. Du ring the past 40 years the number
of active le ks ha s fali en from 28 in 1960 to 1Oin 1998, predominantly after 1980. ln 1998 deserted lek s or those with only
a single male predominate, a worrisome fact in view of the last known optima! phase of population oscillations. We consider the main factors to be the degradation of habitats and the abnormal forest structure with too few old trees. With
intensive forest management and frequent felling in predominantly privately owned woods at the Men ina Planina mountain, pole stands are represented by 90 %. Of the 20 known leks in the area, 16 are deserted. At the Velika Planina
mountain, where most of the forest is state owned, there has been lengthier forest management, the region is more remote and with lesser felling the forest structure is more natural with more than 20 % mature trees and approximately 50
% otder pole stands . This and the serenity of the region enable the long term stability of the subpopulation of the 3 known
active leks. After a minimum in 1982 the number of males at Velika Planina has now increased, conforming to the long
term population oscillation.
Key words: A'l pine forest, mature forest, forest management, capercaillie, Tetrao urogallus L., habitat, lek, activity of
leks, conservation of habitats, Kamnik-Savinja Alps, Slovenia.

1 UVOD
INTRODUCTION
Upoštevanje primernosti habitatov živalskih in rastlinskih vrst mora v času
vse večje grožnje, ki jo nekaterim izmed teh vrst predstavljajo različni
uporabniki prostora, postati pomembna prvina pri načrtovanju gospodarjenja z gozdovi. To še posebno velja, ko gre za redke vrste, ki so od leta
1993 zavarovane z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. l.
RS 1993, št. 57, s. 2852). Med ogrožene živalske vrste v predgorskih in
GozdV 57 (1999) 3
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gorskih gozdovih sodi tudi divji petelin (Tet rao uroga/lus L.). Z dogovorom
Lovske zveze Slovenije (LZS) o prepovedi lova je za razliko od sosednje
Avstrije divji petelin pri nas zaščiten že od leta 1984.
V obdobju 1997-2000 poteka v Sloveniji projekt Ekologija divjega petelina v Sloveniji. V projektu sodelujejo: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS),
Lovska zveza Slovenije (LZS), Triglavski narodni park (TNP), Zavod za
gojitev divjadi Kozorog- Kamnik, Uprava RS za varstvo narave in Gozdarski
inštitut Slovenije (GIS). Zadnji rezultati te raziskave aktivnosti rastišč kažejo
zaskrbljujoče zmanjševanje števila aktivnih rastišč in upadanje številčnosti
subpopulacij. Značilna stabilnost subpopulacij divjega petelina je opaže na
le še v gozdovih nad 1.400 m nadmorske višine, pod 1.000 m pa opuščena
rastišča že prevladujejo. V Sloveniji je evidentiranih 560 lokacij rastišč
divjega petelina, od katerih je opuščenih kar 286 oz. 51 %. Od opuščenih
rastišč jih je 49 % popisanih v alpskem in kar 67% v dinarskem prostoru. Od
prvega popisa rastišč v Sloveniji v organizaciji LZS in IGLG v obdobju 19791986 (ADAMIČ 1986, 1987) se je število aktivnih rastišč zmanjšalo za 42 %,
čeprav bi se moralo glede na dolgoletne težnje fluktuacije populacijske gostote
povečati (ČAS 1998).
Med glavne vzroke ogroženosti divjega petelina štejemo propadanje
habitatov zaradi nemira in porušene starostne strukture gozdov, ki jo
pogojuje lastništvo in način gospodarjenja z gozdovi. Namen te raziskave
je ugotoviti, kakšen je ta vpliv na izbranem modelnem območju alpskega
prostora Slovenije, v Krajevni enoti (KE) Kamnik, na Menini in Veliki planini.
številčnost divjega petelina se je na tem območju Kamniško-Savinjskih Alp
z okoli 70 % gozdnatostjo v povojnem obdobju močno zmanjšala.
Za raziskavo so bili zbrani in analizirani podatki o aktivnosti rastišč in o
habitatlh divjega petelina po letu 1960. Želeli smo dobiti čim boljši pregled
nad stanjem in spremembami v populacijski gostoti divjega petelina na tem
območju in spoznati možne vzroke za opuščanje rastišč. Na osnovi raziskave želimo predlagati smernice za prilagojeno gozdnogospodarsko
načrtovanje in ukrepanje za ohranjanje in oživitev habitatov oziroma za
ohranitev večnamenske vloge gorskih gozdov.

2 CILJ RAZISKAVE IN HIPOTEZA
2 AIM OF INVESTIGATION AND HYPOTHESIS
Cilj raziskave je ugotoviti vpliv različne strukture gozdov kot posledice
gospodarjenja na težnje populacijske gostote divjega
petelina na modelnem območju Kamniško-Savinjskih Alp, v državnih gozdovih Velike planine in v privatnih gozdovih Menine planine.
Hipoteza predvideva vpliv različne stopnje ohranjenosti naravne starostne
strukture gozdov smreke in bukve na aktivnost rastišč divjega petelina.
različnih načinov

3 DIVJI PETELIN
3 CAPERCAILLIE
3.1 Splošno
3.1 General
3.1.1 Razširjenost
3.1 .1 Distribution

Divji petelin naseljuje evroazijski prostor od Kantabrijskega gorovja v
Španiji do vzhodne Sibirije v Rusiji in do gorovja Altaj na Kitajskem ter od
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grško·bolgarske meje do Laponske v Skandinaviji. Strnjeno poseljuje borealne gozdove severne Evrope in Sibirije, kjer je njegov življenjski optimum. Drugje po Evropi se pojavlja v večjih ali manjših otokih. Alpski prostor
je njegov osrednji življenjski prostor v srednji Evropi.
Ponekod po Evropi je bil divji petelin iztrebljen (npr. na Irskem in v Veliki
Britaniji že v 18. stoletju ter v Belgiji), predvsem zaradi uničenja življenjskega
prostora, lova in drugih pritiskov s strani človeka. Leta 1837 je bil ponovno
naseljen na Škotsko, kjer se je populacija širila s povečevanjem površin
smrekovih nasadov (CRAMP 1994).
Za Slovenijo Adamič (1987) ugotavlja razširjenost divjega petelina v
Julijskih Alpah s prehodom v Polhograjsko hribovje in na cerkljansko·idrijsko
območje, v Karavankah, v Kamniško-Savinjskih Alpah s prehodom v
Zasavje, na Pohorju, ločena populacija pa je v snežniška-kočevskem
pogorju. Osamljena rastišča, ki jih je leta 1979 odkril lovski popis, so tudi
na Bohorju in v Kočevskem Rogu (GEISTER 1995).
3.1.2 Opis, razlikovanje po starosti in golitev
3.1.2 Description, age distinctions, and moulting
Divji petelin je največji predstavnik v Evropi živečih gozdnih kur. Dolžina
(od konice kljuna do konca repa) je 90 do 110 cm, razpon peruti od 120 do
140 cm. Povprečne teže petelinov, ki so bili pred desetletji uplenjeni v
Sloveniji, znašajo od 3,5 do 4 kg. Kokoš je precej manjša, neizrazite
rjavkaste barve, dolga je od 60 do 70 cm, razpon peruti je 95 do 105 cm,
teža 1 do 2 kg.
Petelina ni mogoče zamenjati z nobenim od ostalih predstavnikov družine gozdnih kur. Glava in brada sta črni, vrat temno siv, hrbet črno rjav do
pepe las to siv, peruti so zgoraj temno rjave in spodaj sive, oprsje je kovinsko
zelene baf}'e, spodnji del oprsja in trebuh pa pokriva črno-belo perje. Rep
je črn in večinoma posejan z belimi lisami (MIKULETIČ 1984).
Petelina lahko uvrstimo v enega od treh starostnih razredov (1 ·mlad, 2
· srednje star, 3 - star) po določenih telesnih značilnostih, in sicer po obliki
in barvi kljuna, po širini in dolžini repnih peres, po velikosti in razprtosti repa
ter po obliki vrha peres . Za mlade peteline je značilno, da imajo vrh peres
zaobljen, kar je posebno izrazito pred golitvijo. Kasneje ta izbokli na prehaja
v ravno črto, pri starih petelinih pa je vrh peresa že rahlo vbočen. Kot
razprtosti repa naj bi bil pri mladih 130°, pri srednje starih 150° in pri starih
180° in več. Kljun je pri mladem petelinu sivkaste moder, pri starem pa
voščeno rumenkast.
·,·..

3.1.3 Življenjski prostor in rastišče
3.1 .3 The habitat and le ks
Življenjski prostor, ki divjemu petelinu najbolj ustreza, so borealni
gozdovi severne Evrope. V srednji Evropi je najbolj pogost v gorskih iglastih
gozdovih s smreko, ki so marsikje nastali s pomočjo človeka. V čistih Hstnatih
gozdovih živi redkeje.
Divji petelin je prebivalec starih, nekoliko presvetljen ih gozdov, v katerih
je dovolj gozdnih jas in vrzeli z jagodičevjem (borovnica, malina, brusnica)
in mravljišči. Kjer je takih gozdov v okolici rastišča manj kot 50 ha, pojejo le
posamezni petelini (EKAR 1997). Delež starega gozda okoli rastišča naj bi
obsegal vsaj 48-1 OO ha v enem kompleksu, z več kot 50 % površine v
območju habitatov. Areal aktivnosti divjega petelina v Skandinaviji obsega
območje v oddaljenosti 1-2 km (tudi 10 km) od centra rastišča. Čez leto se
petelin sezonsko giblje v območju starih gozdov na površini 1O do 1.000
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ha (WEGGE 1985, ROLSTAD J WEGGE 1989). Podobne zahteve divjega
petelina veljajo tudi v bavarskih Alpah, kjer petelin in kura v enem letu
zasedeta od 200 do 1.000 ha (povprečje 550 ha) velike površine (STORCH
1994, MOHORIČ 1996). V alpskem prostoru Slovenije so rastišča divjega
petelina nad 1.1 OO m n. v. razporejena v verigah z medsebojno oddaljenostjo od 600 do 1.800 m, odvisno od preteklega spreminjanja gozdov in
stopnje ohranjenosti naravnih struktur gozdnih ekosistemov (ČAS 1ADAM IČ
1998). Pomen ohranjenosti naravnih struktur gozdov v primerjavi z
monokulturnim gospodarjenjem v borealnih gozdovih v Skandinaviji so s
telemetričnimi raziskavami ugotovili tudi Rusi v pragozdu Pečara pod
Uralom (BEŠKAREV et al. 1995).
Od površine primernih gozdov v habitatu divjega petelina je odvisna tudi
njegova gostota. Obstaja zveza med površino starega gozda znotraj radija
1 km od centra rastišča (314 ha) in številom aktivnih petelinov v rastišču. S
povečanjem deleža starega gozda z 20 % (63 ha) na 70-90 % (220-283
ha) naraste število aktivnih petelinov v rastišču z 1 na 12. Prav tako se z
veča njem deleža starega gozda povečuje število rastišč: na površini 25 km 2
z naraščanjem deleža starega gozda od 20 do 80 % naraste število rastišč
od 1 do okrog 5 (WEGGE 1985, ČAS 1996).
Rezultati analize primernosti habitatov za divjega petelina v alpskem
gozdnem prostoru na severu Slovenije (ČAS 1996) kažejo, da je na območju habitatov pomembna ohranjenost naravne starostne strukture enomarnega do stopničastega gorskega gozda s sklepom krošenj 0,7-0,8, z
dovolj veliko pokrovnostjo jagodičevja in borovnic (vsaj 20 % ), z zmerno
primesjo mladja (20-30 %) in prisotnostjo mravljišč (2-3 na rastišče) . Pomen
prisotnosti borovnice je v bavarskih Alpah dokazala Storcheva (1995).
Adamič (1987)je z raziskovalno nalogo, ki je zajela obdobje med letoma
1979 in 1986, ugotovil, da je največ rastišč med 1.000 in 1.600 m n. v., in
sicer 82 %. Največ rastišč je v mešanih gozdovih (57%), najmanj pa v čistih
listnatih gozdovih (9 %). Največ rastišč ima makro vzhodno lego (V, SV,
JV), in sicer 54 %, najmanj pa jih leži v smeri proti zahodu in sicer 3,3 %.
Največ rastišč je v gozdovih s sklepom 0,7-0,8. Ti gozdovi so zaradi bogato
razvitega zeliščnega sloja (borovnica itd.) primernejši tudi v prehranskem
in gnezditvenem smislu. Večina rastišč (okoli 90 %) je razporejena na
pobočjih, grebenih in vrhovih, ki so zaradi svojih akustičnih lastnosti oziroma
večjih možnosti širjenja šibkega zvoka petja samcev na vse strani
pomembnejši kot druge topografske oblike terena. Divji petelin se izogiba
lahko dostopnih, vznemi~enih gozdov, zato leži večina rastišč (78 %) več
kot 100m od kamionske ceste (ADAMIČ 1985a).
Trajnost rastišč skozi več generacij divjih petelinov kaže na njihove
posebne ekološke kvalitete v primerjavi z okoliškimi območji. Te kvalitete
mora s prilagojenim gospodarje njem upoštevati tudi sodobno gozdarstvo.
3.1.4 Prehrana
3.1.4 Nutrition

Prehrano divjega petelina delimo v tri kategorije: zimsko (od novembra
do konca marca ali začetka aprila), poletno (od junija do septembra) in
spomladansko~jesensko (april, maj in september, oktober) (VENGUST
1964).
Pri nas se divji petelin pozimi hrani v glavnem z iglicami bora, jelke,
smreke in s popki bukve. Na Finskem je zimska prehrana sestavljena skoraj
izključno iz iglic rdečega bora (VENGUST 1964). Raziskovalci v srednji
Evropi v zimski prehrani poleg iglic ugotavljajo tudi liste vedno zelenih rastlin,
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npr. bršljana, ter popke borovničevja (MIKULETIČ 1984, STORCH 1994).
Spomladi v prehrani prevladujejo listni in cvetni popki listavcev (če je v gozdu
prisotna bukev, prevladujejo popki bukve), v višjih predelih pa popki in iglice
macesna. V poletni prehrani prevladuje borovnica; v začetku listi, popki in
stebla, kasneje pa plodovi (STORCH 1994). Na borovničevih grmih se
razvijajo tudi ličinke nekaterih žuželk, ki so pomembna hrana kebčkom
(BAINES et al. 1995). V eksperimentalnih pogojih (Finska, Laponska) je
živalska hrana sestavljala 71 % vse prehrane do 20 dni starih kebčkov
(CRAMP 1994). Prevladovanje hrane živalskega izvora v želodcih kebčkov,
predvsem mravelj, navaja tudi Mikuletič ( 1984). V začetku oktobra se
količina borovnice v prehrani odraslih ptic naglo zmanjša, spet pa naraste
delež iglic.
V Sloveniji je spomladansko prehrano (april, maj) raziskoval Vengust
(1964 ). V golšah 53 odstreljenih divjih petelinov je ugotovil prevlado popkov
bukve in iglic ter popkov smreke . Macesen je zavzel mesto za bukvijo in
smreko, pojavljal pa se je predvsem pri petelinih, živečih v višjih legah. Na
četrtem mestu so bile iglice bora, večkrat se je pojavila tudi jelka. Rušje
(ig lice in moška socvetja) je bilo ugotovljeno pri divjih petelin ih, ustreljenih
na zgomji gozdni meji. Od rastlin pri tal nega sloja se je v tem času v prehrani
pojavljala borovnica.
3.1.5 Rastite v in gnezdenje

3.1 .5 Mating and nesting
Rastišče je center zimskega habitata neke subpopulacije, hkrati je tudi
center več domoval nih teritorijev posameznih samcev iste subpopulacije v
zimskem času. Rastišča so tradicionalna območja, na katerih se odvija
spomladansko petje in parjenje - rastitev. Posamezna rastišča so aktivna
tudi več kot sto let (ADAMIČ 1983). Domoval ni teritoriji so nepravilne oblike
in se v obliki pahljač vežejo na rastišče (WEGGE 1985, STORCH 1994 ).
Povprečna površina domovalnega teritorija ustreza krogu s polmerom 500
m (78,5 ha) (STORCH 1994, ČAS 1996).
Rastitev oziroma parjenje poteka v zimskem habitatu, v katerem divji
petelin prebije večji del leta. Samci začnejo s petjem sredi marca in pojejo
do konca maja; višek je odvisen od nadmorske višine. Starejši petelini pa
so teritorialni tudi jeseni, tako da pojejo tudi oktobra in novembra, vendar v
tem letnem času ne pride do rastitve. Prav tako so pojoče peteline opazovali
poleti. Ugotovili so, da v juliju in avgustu pojejo le mladi, 14-15 mesecev
stari petelini.
V času spomladanskega petja pridejo kokoši na rastišče dva do tri tedne
kasneje kot petelini, do oploditve pa pride 7-10 dni pozneje. Za oploditev
večine samic na enem rastišču sta odgovorna le 1-2 samca (CRAMP 1994 ).
Kokoš največkrat znese 7 do 9 jajc, in sicer v drugi polovici aprila ali v
začetku maja. Gnezdo je lahko v bližini rastišča, največkrat pa je od njega
bolj ali manj oddaljeno (tudi več sto metrov). Valjenje traja 28 dni, začne pa
se z zadnjim izvaljenim jajcem. Kebčki so begavci, z živalsko hrano se
hranijo že nekaj ur po tem, ko se izležejo. Občutljivi so na nizke temperature in zahtevajo gretje pod samico najmanj do dvajsetega dneva starosti.
Zaradi občutljivosti na mraz, vlago in zaradi pomanjkanja živalske hrane
se mnogokrat zgodi, da večji del kebčkov pogine (50%) in tudi v ugodnih
letih koklji ostanejo le trije do štirje mladiči (MAIER 1972). Nemški
raziskovalci so dognali, daje preživetje legel20-90% (EKAR 1997). Mladiči
so popolnoma odrasli, ko so stari dva do tri mesece.
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3.2 številčnost divjega petelina v preteklosti in vzroki fluktuacije
3.2 Numerous of capercaillie in the past and causes of fluctuations
številčnost divjega petelina v Sloveniji je po statistiki odstrela od konca
prejšnjega stoletja precej nihala. V tem obdobju so se maksimum[ številč
nosti pojavljali na 25 do 281et, in sicer leta 1880, 1908, 1933 in 1961 (ČAS
1996).
Okoli leta 1880 se je začela dolgoletna faza progresivne rasti, odstrel v
tem obdobju je hitro naraščal, z zaraščanjem višinskih pašnikov so se
povečevale gozdne površine, petelin se je prostorsko širll. Rastišča so se
pojavila tudi v nadmorskih višinah pod 600 m. Povečala se je tudi številčnost
v osrednjih delih razširjenosti. Odstrel je bil v tem obdobju izredno visok, v
večjih loviščih so več let zapored odstreljevali tudi do 50 % ugotovljenih
pojočih petelinov.
. Vmesna faza negativne rasti je nastopila po letu 1915. Zanjo je bilo
značilno izginjanje divjih petelinov z nižjih nadmorskih višin in nestalna
zasedenost prej stabilnih rastišč, pojav bolezni itd. Vzroki menjave posameznih faz v fluktuacijah populacijske gostote niso popolnoma znani, mnogi
raziskovalci pa mednje uvrščajo primernost klimatskih razmer v času
gnezdenja in odraščanja kebčkov (razporeditev in skupna količina padavin,
temperature) (ADAMIČ 1985b) in tudi gibanja populacijske gostote plenilcev.
Posebno močno se je velikost populacije zmanjšala po optimumu okoli
leta 1961 . Najnižja stopnja negativne rasti populacijske gostote je nastopila
v obdobju med letoma 1980 in 1985. Pojav v tem obdobju raziskovalci povezujejo tudi s prodiranjem človekovega negativnega vpliva v gorski gozdni
prostor. Negativni trendi populacijske gostote so se po letu 1982 ustavili in
se spremenili v pozitivno rast (ADAMIČ 1987, ČAS 1996).
Reakcijska sposobnost populacije na enake posege človeka je v različnih
fazah fluktuacija različna (različno stanje biotičnih potencialov). V fazi
progresivne rasti in kulminacije kaže visoko stopnjo tolerance do antropogenih vplivov (visoke sečnje, nemir v gozdovih , visok odstrel), medtem ko
je v fazi negativne rasti in v latentni fazi populacija nanje izredno občutljiva
(ADAMIČ 1985b). Zadnje še posebno velja za populacije v robnih habitatskih razmerah.

4 OBMOČJE RAZISKAVE
4 RESEARCH AREA

4.1 Geografska lega in velikost
4.1 Geographical position and extent
Obravnavano območje leži v mejah KE Kamnik. Zajema oba bregova
Tuhinjske doline, Kamniško Bistrico z Veliko planino, proti jugozahodu pa
sega do Volčjega Potoka in ravninskega dela v okolici Komende.
Območje je veliko 34.899 ha. Gozda je 19.347 ha (56%), pašnikov 4.994
ha (14 %), ostalih površin- travniki, njive, sadovnjaki, močvirja, nerodovitno
- pa 10.558 ha (30 %). Pri izračunu niso upoštevane neplodne površine
(skalovje) in planinski pašniki, ki se nahajajo nad zgornjo gozdno mejo.
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4.2 Geološka sestava in gozdne združbe

4.2 Geological com position and forest associations
V Tuhinjski dolini so močneje zastopane karbonatne kamnine, katerih
delež je približno 80 %. Na severni strani Tuhinjske doline prevladujeta
apnenec in dolomit. Tu KE Kamnik sega do planete Menine planine z
ne~jvišjimi nadmorskimi višinami okoli 1.450 metrov. Gozdne združbe, ki tu
prevladujejo, so: Carici a/be-Fagetum Robič 1965, Hacquetio-Fagetum Košir
1962, Enneaphyllo-Fagetum Košir 1962, na Menini pa lsopyro-Fagetum
Košir 1962 in Dentario trifoliae-Fagetum Košir 1994 oz. Savensi Fagetum
Košir 1962.
Na južni strani Tuhinjske doline je več silikatne matične podlage, na kateri
prevladuje združba B/echno-Fagetum HT ex MAR 1970. Greben se na tej
strani končuje z nadmorskimi višinami med 700 in 950 metri.
V delu KE Kamnik, med jugozahodnim ravninskim koncem in črto Kamniški vrh-Velika planina, je geološka sestava precej pestra, značilni so
prehodi med karbonatnimi in nekarbonatnimi kameninami. Karbonatnih
kamenin je okoli 60%. Nadmorska višina se giblje med 360 in 1.666 metri,
kolikor meri najvišji vrh na Veliki planini. V tem delu prevladuje združba
Blechno-Fagetum HT ex MAR 1970, sledijo pa združbe: Hacquetio-Fagetum Košir 1962, Vaccinio myrtilli-Pinetum Kobendza 1930 oz. MyrtilloPinetum, Ca rici albe-Fagetum Robič 1965, Adenostylo g/abrae-Piceetum
M. Wrab. ex Zukrigl1973 in Mastigobryo-Piceetum (Schmidt et Geisb. 1938)
Br.-81. et Siss. 1939 oz. Bazzanio-Piceetum Br.-81. et Siss. 1939. Ostale
združbe so zastopane z manj kot 5 % deleži.
Zadnji, zaokrožen del KE Kamnik predstavlja porečje reke Kamniške
Bistrice, ki leži na severnem koncu enote. Nadmorske višine segajo od 470
metrov pri izteku Konjske doline do 2.558 metrov, kolikor meri vrh Grintovca.
Drevesna meja gozdov je odvisna od reliefa terena, maksimalno pa seže
do 1. 700 metrov nad morjem. Matično podlago tvorijo pretežno apnenci in
dolomiti, v manjši meri nastopajo tudi skrilavci, peščenjaki in ledeniške
morene. Med gozdnimi združbami močno prevladujejo: Enneaphyl/oFagetum Košir 1962, Adenostylo-Fagetum M. Wraber ex Zukrigl 1973,
Cephalantero-Fagetum Oberd 1957 in Rhodothamno-Pinetum mugo Zup.
et Žag. 1980 oz. Rhodothamnio-Rodoretum. Gozdnih združb, ki uspevajo
na kfsli matični podlagi (Bazzanio-Abietetum M.Wraber (1953)58, BazzanioPiceetum Br.-81. et Siss. 1939), je le 5 %.
Slika 1: Preredčeni bukovo-smrekovi gozdovi s premalo starih sestojev na Menini planini usodno
ožijo nekoč bogat življenjski prostor divjega petelina (Foto: Miha
Žnidaršič)

Figure 1: Over-fe/led beech and
spruce forests with too few mature
stands at Menina Planina fateful/y
decrease what was ance a generous capercaiflie habitat (Photo:
Miha Žnidaršič)
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V območju KE Kamnik sta bili obravnavani dve značilni gozdni območji
habitatov (rastišč) divjega petelina, in sicer širše območje Velike planine,
ki vključuje tudi planino Dol (območje A), in območje Men ine planine (območje B).

5 METODE DELA
5 METHODS

5.1 Aktivnost rastišč
5.1 Activity of leks
Pri zbiranju podatkov o gibanju subpopulacijske gostote divjega petelina
ob spomladanskem petju na rastiščih smo se omejili na opažanja in pripovedovanja lovcev iz lovskih družin: Motnik-Špitalič, Tuhinj, Sela, Stahovica
in ZGD Kozorog - Kamnik ter na bibliografske vire (ADAMIČ 1986, ČAS
1998). Nekatere podatke in zanimivosti o pretekli aktivnosti rastišč in stanju
okoli leta 1960 ter o vzrokih opuščanja smo dobili iz pogovorov z nekaterimi
starejšimi člani- petelinarji v lovskih družinah in ZGD Kozorog- Kamnik .
Podatke o situaciji rastišč v gozdnem prostoru KE Kamnik in podatke o
števil čnem stanju (aktivnosti) subpopulacij okoli leta 1980 smo dobili tudi
iz raziskave prvega slovenskega popisa rastišč divjega petelina, ki sta ga
za obdobje 1980-1 986 opravila Lovska zveza Slovenije in takratni Inštitut
za gozdno in lesno gospodarstvo (IGLG) pod vodstvom dr. Miha Adam iča
(ADAMIČ 1986).
Podatke o aktivnosti rastišč za leti 1997 in 1998 smo dobili s pomočjo
lovcev na območju in iz drugega vseslovenskega pregleda aktivnosti rastišč
(podatki GIS, ZGS, LZS, GLin Uprave za varstvo narave RS).
Zbrani so podatki o lokacijah šestintridesetih znanih rastišč na območju
KE Kamnik.
Primerjavo stabilnosti subpopulacij divjega petelina na rastiščih obravnavanega območja smo ugotavljali po metodi primerjave frekvence številčne
moči pojočih samcev na rastiščih v primerljivih obdobjih zadnjih dveh
optimumov delne populacijske gostote, to je v letih 1960 in 1998 (ČAS 1997,
1998).

5.2 Stanje gozdov in gospodarjenje
5.2 The forest and its management
Podatke o stanju gozdov po gospodarskih razredih smo dobili v gozdnogospodarskih načrtih (GGN) za naslednje gozdnogospodarske enote (GE):
GE Kamniška Bistrica za obdobje 1989-1998, GE Kamnik za obdobje 19901999 in GE Tuhinj za obdobje 1989-1998, podatke o stanju sestojev na
območjih rastišč pa iz gojitvenih načrtov (ŽNIDARŠIČ 1999).

6 REZULTATI
6 RESULTS

6.1 Aktivnost rastišč divjega petelina na predelu KE Kamnik
6.1 Activity of capercaillie leks in the local unit of Kamnik
Izmed 36 lociranih rastišč divjega petelina v KE Kamnik jih je danes
aktivnih le še 1O, leta 1960 pa jih je bilo še 28 (grafikon 1 ). V obdobju
predzadnjega optimuma populacijske gostote divjega petelina, okoli leta
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1960, je bilo stanje še stabilno, saj so prevladovala rastišča z dvema in
tremi aktivnimi petelini. Da je bilo stanje okoli leta 1998, to je po zadnjem
optimumu populacijske gostote med letoma 1990~ 1995 (ČAS 1996, 1998 ),
zaskrbljujoče in da je populacija ogrožena, je razvidno iz prikaza na grafi~
konu 1, saj prevladujejo opuščena rastišča in rastišča s samo še enim
aktivnim samcem.
Grafikon 1: Prime~ava aktivnosti
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28 rastišč je danes opuščenih oz. neaktivnih (rastišča, kjer še opazijo
petelina oz. kuro ali sledi njune prisotnosti, ni pa petja); štiri rastišča so bila
opuščena že pred 2 . svetovno vojno, devet jih je bilo opuščenih kmalu po
njej, približno do leta 1960, v sedemdesetih in prvi polovici osemdesetih let
pa je prenehala aktivnost sedmih rastišč in v zadnjem desetletju še osmih
(po letu 1990) (ustno izročilo).
Skupna značilnost vseh rastišč, katerih aktivnost je prenehala pred letom
1960, je ta, da so imela le enega oziroma dva pojoča petelina in da je
aktivnost prenehala brez vidnega vzroka. Vzrok gre verjetno pripisati
naravnim ciklusom populacijske gostote in spremembi ha bi tatov. V tem obdobju
je prenehala tudi aktivnost vseh rastišč pod 1.000 metri nadmorske višine.
Rastišča, katerih aktivnost je prenehala v zadnjem obdobju, ležijo skoraj
izključno na območju Menine planine, razen enega, ki leži približno 1 km
severno od Črnivca. Od 20 znanih rastišč divjega petelina na Menini planini
v KE Kamnik jih je opuščenih kar 16 oz. 80 %. Negativen trend v zadnjem
desetletju je na omenjenem predelu še posebej zaskrbljujoč, saj kažejo
naravni ciklusi populacijske gostote v stabilnih območjih Evrope (npr.
Estonija) in tudi Slovenije (npr. Smrekovec, Kamniške Alpe) v istem obdobju
pozitivne težnje (ČAS 1998). Vzroke za neugodna gibanja na predelu
Menine planine moramo torej iskati drugje. Po pripovedovanju je k negativnim težnjam zelo verjetno pripomoglo vznemirjanje in spreminjanje
habitatov, kar povzročajo vsakoletne sečnje (ŽNIDARŠIČ 1999). Analiza
dokazuje za habitate neugodno starostno strukturo gozda, saj na območju
Men ine planine močno prevladujejo drogovnjaki, in sicer s približno 90%
(preglednica 3).
Na večjo primernost habitatov kažejo aktivna rastišča na območju Velike
planine. Tu se je v primerjavi z letom 1984 število aktivnih petelinov v času
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Slika 2: Divji petelin (odrasel
samec) med značilnim petjem ob
rastitvi na rastišču "odmaknjenem
gorskem smrekovem gozdu
(Foto: Ante Blaževič)
Figure 2.· An adult male
capercailfie singing during courlship in a lek in an isolated alpine
spruce forest (Photo: Ante
Blaževič)

spomladanskega petja povečalo. Povečanje števila je bilo zabeleženo na
dveh izmed treh aktivnih rastišč na tem predelu. Ostali dve evidentirani
rastišči na obravnavanem območju Velike planine sta bili opuščeni že pred
letom 1980. Ugotovitve se ujemajo z rezultati modelne študije Zavoda za
gojitev divjadi Kozorog - Kamnik. študija je pokazala, da se je na vseh znanih
rastiščih populacijska gostota divjega petelina na tem območju med letoma
1986 in 1997 povečala z 0,12 na 0,18 ptic/km 2 (ČAS 1998).

6.2 Vpliv gospodarjenja z gozdovi na razvojne težnje populacijske
gostote divjega petelina na Veliki in Menini planini
6.2 Forest management and the trend of capercaillie population density on the Velika planina and Meni na planina mountains
Na predelu Velike planine se nahajajo kompleksi državnih gozdov. Tu
so pogoji gospodarjenja bistveno drugačni kakor na predelu Men ine planine,
kjer so gozdovi pretežno v zasebni lasti. Videti je, da način gospodarjenja,
pri katerem se v isti oddelek posega le 1-2-krat v desetletju po načelu
izbiralnega redčenja, ne vpliva negativno na številčnost divjega petelina,
seveda pod pogojem, da so v vsakem trenutku na razpolago dovolj velike
Slika 3: Veliki vrh, del Menine planine z nekoč bogatimi rastišči divjega petelina. Bo na rastišču v tej
kotanji med košatimi smrekami in
bukvami to pomlad še zapel divji
petelin? (Foto: Miha Žnidaršič)
Figure 3: Veliki Vrh, part of the
Menina Planina mountain-once the
home of numerous active /eks. Will
we hear the spring time song of the
capercaillie in the spruce and
beech again? (Photo: Miha
Žnidaršič)
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Razvojn·a faza gozda
Ph ase of development of forest
Mladovje 1 Young gmwth
Mlajši drogovnjak 1 Young p0fe stage farest

Delež (%)
Proportion (%)
3
26

Starejši drogovnjak 1 Old pole stage forest
Det:>eljak 1Mature stand
Pomlajenec 1 Mat11re stand with young growth

52
1,1'

8

Povprečna

LZ je 271 m3/ha 1 The average growing stock is 271 m3/ha
Opomba: Pri razmerju razvojnih faz je upoštevan ih vseh 212 ha tega GR, torej tudi
površina 72 ha, ki leži izven območja planine Dol (izven območja A1).
Razvojna faza gozda
Pha se of deveiGJpment of forest

DeJež(%)
Proportion (%)

Mladovje 1 Young growth
Drogovnjak 1 Pole stage forest
Debeljak 1 Mature stand
Pomlajenec 1 Mature stand with young growth
Povprečna

10
67

23

o

LZ je 242 m3/ha 1 The average growing stock is 242m 3/ha

Preglednica 1: Razme~e razvojnih
faz v GR visokogorsko bukovje (GE
Kamniška Bistrica); območje A1
(140 ha)- planina Dol
Table 1: Proportion of phases of
development in classes of high altitude beech forests (unft Kamniška
Bistrica); area A 1 of 140 ha planina Dol

Preglednica 2: Razme~e razvojnih
faz v GR alpski smrekov gozd (GE
Kamnik); območje A2 (313 ha)Velika planina
Table 2: Praportion of phase s of
development in c/asses of Alpine
spruce forests (unit Kamnik); area
A2 of 313 ha - Velika planina

površine ustreznih habitatov (starih gozdov). Ob tem sečnja največkrat ne
zavzame celega oddelka, temveč le njegov del, tako da je čas med posegi
na isto površino pogosto tudi precej daljši od desetih let. Tudi stanje v
pogledu razvojnih faz je na tem predelu ugodnejše (samo debeljakov je
skoraj 20 %), posledično je višja tudi lesna zaloga (preglednici 1 in 2).
Kot smo nakazali že v prejšnjem poglavju, je stanje na Menini planini
precej drugačno. Tu gre pretežno za zasebne gozdove in veliko ter vsakoletno odvisnost lastnikov gozdov od dohodka iz gozda. Zaradi tega si posegi
v isti oddelek v istem ureditvenem obdobju sledijo večkrat . Povprečno število
let oz. sezon, v katerih poteka sečnja v istem oddelku, znaša približno 4,5
( 1 do 8) na 1O-letno u reditveno obdobje. Dejansko število posegov v isti
oddelek v enem ureditvenem obdobju pa je precej večje, saj je v enem
oddelku praviloma več parcel z različnimi lastniki. V gozdovih Menine
1

Razvojna faza gozda
Pha se of development of forest

Delež(%)
P[opQrtion (%)

Mladovje 1 Young growth
Mlajši dmgovnjak 1 Young pole stage forest
Starejši dre§ovnjak 1 Old pole stage f0rest
Del:>eljak 1 Mature stand
Pomlajenec 1 Mature stana with young growth
Povprečna

8
43

46

o
3

LZje 199m3/ha 1 The average growing stock is 199m3/ha

Preglednica 3: Razmeoe razvojnih
faz v GR alpski bukov gozd in GR
visokogorsko bukovje (GE TuhinjMotnik); območje B (823 ha) Menina planina
Table 3: Proportion of phases of
development in classes of Alpine
beech and high altitude beech forests (unit Tuhinj-Motnik); area B of
823 ha - Menina planina

planine je tudi močno načeto stanje v pogledu trajnosti, saj med razvojnimi
fazami prevladujejo drogovnjaki s preko 90 %, debeljakov in pomlajencev
skupaj pa je (po posameznih gospodarskih razredih) le do 5 %. Vzrok za
tako stanje leži v kmečkem prebiranju kot vodilnem načinu gospodarjenja z
gozdovi (GGN GE Tuhinj-Motnik za obdobje 1989-1998) (preglednica 3).
Pri naši analizi smo kot možne vplive na številčno stanje populacij divjega
petelina upoštevali le različne načine gospodarjenja z gozdom. Vemo pa,
da na številčnost te vrste vplivajo tudi drugi dejavniki, npr.: neugodne
vremenske razmere v času odraščanja kebčkov, gibanje populacijske gostote plenilcev, negativen vpliv njihovih krmišč zaradi povečane koncenGozdV 57 (1999) 3
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tracije populacij (npr. divji prašič, ki je močno zastopan tako na Veliki kot
na Menini planini), vznemirjanje zaradi pohodništva (planinska pot s Črnivca
na Meni no pelje preko rastišč, ki so danes opuščena), zaraščanje pašnikov.

7 PRIPOROČILA ZA GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V OBMOČ
JIH HABITATOV DIVJEGA PETELINA
7 RECOMMENDATIONS FOR FOREST MANAGEMENT IN AREAS OF
CAPERCAJLLIE HABITATS
Na splošno velja, da je v gozdovih, kjer se nahajajo habitati divjega
petelina, potrebno ohranjati dovolj velik delež vrzelastega starega gozda
(vsaj 50 ha za eno subpopulacijo), določen delež drevja, ki predstavlja
glavno zimsko hrano divjega petelina (rdeči bor, smreka, jelka, bukev),
določen delež gozdnih jas z mladjem, jagodičjem (borovnica, brusnica,
maJina itd), mravljišči in plodonosnim drevjem ter grmovjem in posamičnimi
podrticami, ki nudijo tudi ustrezno skrivališče med gnezden jem. V habitatu
divjega petelina je potreben določen delež od mrle ga drevja, kjer se naselijo
nevretenčarji, ki so pomembna hrana kebčkom. Dela v gozdu ne smemo
opravljati v času rastitve in vzgoje mladičev (od 1. februarja do 30. junija).
Kot je pokazala anallza na model nem območju Kamniških Alp, je stanje
najbolj neugodno v zasebnih gozdovih Meni ne planine, kjer zaradi pogostih
sečenj in kmečkega prebiranja prevladujejo drogovnjaki. Zaenkrat ne kaže,
da bi lahko v doglednem času dosegli ugodnejše razmerje razvojnih faz in
višje lesne zaloge. Najmanj, kar lahko trenutno storimo za ohranitev divjega
petelina, je, da v območju habitatov dosežemo mirno obdobje brez sečnje
v spomladanskem in poletnem času ter da pustimo določen delež manj
kvalitetnega debelega drevja, da doseže svojo zrelost ali svojo končno
fiziološko starost in razkroj v gozdu. Pri označevanju drevja za posek moramo puščati tudi posamezne potencialne podrtice (poškodovano in votlo
drevje, gobarke), sušice in odmrlo drevje.
Vsaj v državnih gozdovih je na območju habitatov divjega petelina
potrebno ohranjati oz. ustvarjati komplekse starega gozda.
Razvoj gorskega turizma je treba usmerjati izven mirnih območij habitatov.
Vzdržati se je potrebno tudi postavljanja krmišč za divje prašiče v ta
območja. Če krmišče slučajno že obstaja, ga ne smemo zalagati v času,
ko ku re ležejo jajca in vzgajajo kebčke, torej v spomladanskem in poletnem
času (do julija), še bolje pa je, da se krmišča opusti.
S čiščenjem zaraščajočih jas ali pašnikov v gozdni krajini naj se ohranja
mozaična razporeditev pašnih površin, kontrolira naj se obseg nabiralništva
(borovnice, ... ).
Za ohranjanje habitatov divjega petelina v gorskih gozdovih je treba
proučiti stanje odločilnih dejavnikov njegovega življenjskega okolja, ki bodo
osnova za prilagojeno gozdnogospodarsko načrtovanje (PGGN) in ukrepanje (ČAS 1998). Zavod za gozdove (ZGS) in Gozdarski inštitut Slovenije
(GIS) sta v ta namen že zastavila projekt popisa gozdov v območju habitatov
divjega petelina in telemetrične raziskave habitatov divjega petelina in
gozdnega jereba.
Za dokončno uresničitev gozdnogospodarskih smernic v območjih ogroženih habitatov pa bi bilo potrebno marsikje, predvsem pa v privatnem
lastništvu gozdov, zagotoviti subvencije države.
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8 ZAKLJUČKI
8 CONCLUSIONS
Naša raziskava je bila opravljena na podlagi prostorsko omejenega
alpskega modelnega območja KE Kamnik, ki meri 34.899 ha, in obsega
pobočja Menine in Velike planine. Analiza je zajela obdobje 1960 -1998 in
je pokazala na medsebojno odvisnost števila aktivnih rastišč in subpopulacijskih gostot divjega petelina na rastiščih od dveh načinov gospodarjenja
z gozdom.
Na predelu Menine planine, kjer prevladuje mala zasebna posest in
nastopajo velike potrebe po lesu in vsakoletni prebiralni posegi v gozd, je
razvidno močno nazadovanje aktivnosti rastišč, s 26 na 10 aktivnih rastišč.
Struktura gozda na tem predelu je nenaravna, z 90% drogovnjakov in le 5%
debeljakov, z nizko lesno zalogo okoli 200 m3/ha .
Na predelu Velike planine in planine Dol, kjer prevladujejo odmaknjeni
državni gozdovi z dolgo obhodnjo gospodarjenja, je stanje stabilnejše.
število aktivnih divjih petelinov na treh aktivnih rastiščih tega območja je
glede na leta minimuma populacijske gostote okoli leta 1982 naraslo. Tu je
gospodarjenje z gozdom bolj načrtno, izbiralno, v gozd pa se posega s
sečnjo le približno enkrat do dvakrat v enem desetletnem gozdnogospodarskem načrtovalnem obdobju. Večjo primernost habitatov potrjuje večji
delež starega gozda, lj. okoli 20%, in večji delež starejših drogovnjakov, tj.
okoli 50 %, posledično pa je višja tudi povprečna lesna zaloga, in sicer
približno 250m 3/ha.
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Fo·rest Management, the Endangerment and Conservation of C~percaillie (Tetrao urogallus
L.) Habitats in the Kamnik-Savinja Alps
Summary
Our analysis was based on the limited space of an Alpine model region , the unit of Kamnik, with 34,899
ha. The analysis showed the interdependence between the number of active !eks and the capercaiJiie
subpopulation density wi.th two different methods of forest management. There is strong regression of
capercaillie !eks in the region of Menina Planina mountain, where small private forests predominate and
there is a great yearly wood need and yearly culling in the forest. The structure of the forest in this reg ion is
unnatural with 90% of pole stage forest and only 5% of old mature forest; the average growing stock is 199
m3 /ha . Here, in the 90s, 7 caparcaillie l.eks were abandoned.
ln contradistinction, in the region of Velika Planina and Planina Dol where state forests predominate, ~he
capercaillie subpopulations in the leks is stable. The number of active capercaillie males in this region increased from the years of minimum population density around 1982. Here, forest management is better
planned, selective, and cutting is limited to on ce or twice a decade. Th:e greater suitability of the habitats is
al so confirmed by the great er degree of old forest, approximately 20 %, as well as the 5'0 %of old po.le stage
forest. As a consequence, the average growing stock is also higher at about 250 m 3/ha.
To evaluate more precisely the effect of forest management on the number of active Jeks and the
capercaillie population density we would need a si milar analysis preformed elsewhere, at similar connected
sites with different methods of forest management.
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Rastni trendi v evropskih gozdovih
Growth Trends in European Forests
Kaisu MAKKONEN-SPIECKER* , Marijan KOTAR**
lzvleče 1 k:

Makkonen-Spiecker, K., Kotar, M.: Rastni trendi v evropskih gozdovih. Gozdarski vestnik, št. 311999. V slovenščini,
cit. lit. 7. Prevod v angleščino : Eva Naglič.
Avtorja v prispevku obravnavata rezultate študije o rastnih trendih v evropskih gozdovih, ki jo je izvedel Evropski
gozdarski inštitut (EFI). V študiji. so obravnavana posamezna območja v 12 evropskih državah. Po ugotovitvah študije so
rastni trendi pozitivni predvsem v srednji in južni Evropi. V prispevku so analizirani odzivi javnosti, in to predvsem v Nemčiji
in Švici. Velik del medijev, ki je pod vtisom propadanja gozdov, je rezultate študije posredoval javnosti na senzacionalističen
in medijskim potrebam prikrojen način. Le malo medijev je poročalo objektivno in bilo pripravljeno sprejeti dejstvo, da
lahko v gozdu potekajo tako procesi, ki dvigajo proizvodno sposobnost r.astišč ter s tem rastnost gozdov, kot tudi procesi,
ki zmanjšujejo rastnost gozdov, kot je npr. propadanje gozdov zaradi poškodovanosti dreves. Kateri procesi na določenem
območju prevladajo, pa je odvisno od rastišča , drevesne vrste, zdravstvenega stanja , stanja onesnaženosti ozračja 1 od
vrste onesnaženosti, spreminjanja klime in cele. vrste drugih dejavnikov.
Ključrne

besede: rastni trendi, proizvodna sposobnost rastišča, javno mnenje, odziv javnosti, Evropski gozdarski inštitut (EFI).

Abstract:
Makkonen-Spiecker, K., Kotar, M.: Growth Trends in European Forests. Gozdarski vestnik, No, 3.'1999.ln Slovene, lit.
quot. 7. Translated into English by Eva Naglič.
The authors of the article discuss the results of growth trends of European forests survey, carried out by European
Forestry Institute (EFI). Survey discusses single areas of 12 European countries . Foundings are, however, the growth
trends are the most positive in Germany and Switzerland. A great deal of media, which is und er the impression offore~t
decline, had mediated the survey results to the public in sensationalistic and media needs tailored way. Only a few media
had reported objectively, and were able to accept the fact that there may be processes in the forests that either rise site
producUvity, and therefore the growth of the woods or, on the other hand, the processes such as forest decline due to
trees damages, !hat lower the forest growth. Which processes are to prevail depends on the natural sites, tree species,
health condition, air pollution, type of pollution, changes of climate and·a ,long row of other factors.

Key words: growth trends, site productivity, public opinion, public response, European Forestry Institute (EFI).

1 UVOD
INTRODUCTION
Leta 1993 je bil v mestu Joensuu na Finskem ustanovljen Evropski
gozdarski inštitut (EFI - European Forest Institute) z namenom, da na
evropski ravni organizira in koordinira večdisciplinske raziskave s področja
gozdov in gozdarstva. Danes je vanj vključeno že 117 raziskovalnih organizacij iz 35 evropskih držav. Iz Slovenije sta v to neodvisno mednarodno
raziskovalno organizacijo vključena Gozdarski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta s svojim Oddelkom za gozdarstvo in obnovljiva gozdne vire.
V samem inštitutu je zaposlenih 35 znanstvenih delavcev ter 1Osodelavcev,
vendar je to le manjši delež njegovega raziskovalnega potenciala. Velik
delež raziskovalnega dela opravijo raziskovalci vanj vključenih članic preko
razpisanih raziskovalnih projektov. S temi projekti je bil EFI do sedaj še
posebej aktiven na področju gozdarske politike, ekologije, trga lesnih
proizvodov ter proizvodnih zmogljivosti evropskih gozdov. Inštitut zagotavlja
samo delno pokritje stroškov raziskav, običajno le stroške udeležbe na
delavnicah, strokovnih srečanjih, ki so povezana s projektom, ter stroške
objavljanja. V primerih, ko so rezultati projektov predstavljeni na večjih
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kongresih (npr. IUFRO), tudi delno krije stroške udeležbe. Letni proračun
EFI znaša 2,3 milijona evrov; 40% te vsote prispeva finska vlada, ostalo
pa so zunanji viri, in sicer prispevki članic ter sredstva Evropske unije (EU).
V okviru projektov EFI se je leta 1993 pričel projekt z naslovom Rastni trendi
v evropskih gozdovih (Growth trends in European forests), pri katerem je
sodelovalo 43 raziskovalcev iz 12 evropskih držav. Iz Slovenije se je v projekt
vključila Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire, kot raziskovalec pa je sodeloval soavtor tega prispevka. Delo pri
projektu je vodil in koordiniral dr. Heinrich Spiecker, redni profesor na
Gozdarski fakulteti v Freiburgu v Nemčiji. Projekt smo zaključili leta 1996,
rezultate raziskovanj pa objavili v knjigi Growth Trends in European Forests (SPIECKER et al. 1996). Delo poleg uvoda, razprave in zaključkov
sestavlja 22 samostojnih prispevkov, ki jih je recenziralo 61 recenzentov iz
celega sveta. Rezultati raziskav, ki so objavljeni v tej knjigi, so bili v jeseni
1996 predstavljeni v Freiburgu. Odziv javnosti je bil silovit, tako avtorji kakor
tudi EFI pa so bili več mesecev v navzkrižnem ognju medijev. Med ostalimi
očitki so se pojavili tudi dvomi o nevtralnosti raziskav, kijih vodi EF l. Zaradi
te medijske gonje in očitkov javnosti je EFJ pristopil k študiji, v kateri so
analizirali preko 1OO prispevkov iz nemških časopisov, približno tolikšno
število prispevkov iz ostalih evropskih držav ter radijska poročila in televizijske oddaje, torej vse odzive javnosti na projekt Rastni trendi v evropskih
gozdovih (MAKKONEN-SPIECKER 1999). Rezultati te študije bodo služili
EFI tudi pri prihodnjem delu z javnostjo. V tem sestavku na kratko podajamo
ugotovitve projekta o rastnosti gozdov ter rezultate študije o odzivu javnosti
na ta projekt.

2 POSPEŠENA RAST EVROPSKIH GOZDOV
2 ACCELERATED GROWTH OF EUROPEAN FORESTS
Rast evropskih gozdov obravnava 22 samostojnih prispevkov, ki so
koncipirani po enotnih znanstvenih kriterijih. Pri oceni oziroma presoji
uporabljenih raziskovalnih metod in pravilnosti zaključkov je sodelovalo 61
vodilnih znanstvenikov s področja rasti, razvoja in donosov gozda.
Cilj projekta je bil iz že zbranih prirastoslovnih podatkov ugotoviti rast
dreves na različnih gozdnih rastiščih v Evropi oziroma spremembe v proizvodni sposobnosti rastišč. Projekt tako predstavlja retrospektivno analizo
rasti za tista območja, za katerega so na razpolago zanesljivi podatki o
priraščanju. Predmet raziskave so bili različno strukturirani gozdovi (enodobni oz. raznodobni gozdovi, monokulture, mešani sestoji itd.). Čas, ki ga
študija zajema, je 25-50 let nazaj, v nekaterih primerih pa celo do več stoletij.
Rezultati študije so pokazali- z redkimi izjemami- naraščajoč trend rasti
v srednji in južni Evropi ter tudi v južnih regijah severne Evrope. V severnih
predelih severne Evrope nt ugotovljen nikakršen pozitiven ali negativen
trend. Negativen trend oziroma zmanjšano rast ugotavljajo tam, kjer so bili
raziskovani sestoji v industrijskih območjih z veliko emisijo (na polotoku
Kola v Rusiji), in pa v območjih z ekstremno neugodnimi podnebnimi pogoji.
Vzroki naraščajočega trenda rasti niso bili predmet raziskave , vendar
nekateri raziskovalci domnevajo, da pridejo kot možni vzroki za povečano
rast v poštev predvsem spremembe v rabi krajine, vrsta gospodarjenja z
gozdom, podnebne sepremembe, naraščajoča koncentracija dušika (v
ionski obliki) in povečana koncentracija C0 2 .
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3 VOLUMENSKA IN VIŠINSKA RAST V SLOVENSKIH BUKOVIH
GOZDOVIH V ZADNJIH TREH DESETLETJIH
3 VOLUME AND HEIGHT GROWTH IN BEECH FORESTS OF SLOVENIA IN LAST THREE DECADES
K projektu Rastni trendi v evropskih gozdovih smo prispevali raziskavo,
ki obravnava rast bukovih debeljakov na 18 rastiščih, katerih fitocenoze
uvrščamo v asociacije in subasociacije bukovih gozdov (KOTAR 1996).
Osnova raziskave so bile debelne analize 94 do 196 let starih bukovih
sestojev. V teh sestojih smo analizirali 90 plosl<ev (velikosti 30 x 30 m) s
skupno več kot 4.000 drevesi. V celoti smo naredili analizo priraščanje na
32 .000 debeln ih kolobarjih . Čeprav so bile analize izvedene za celoten čas
priraščanje, so rezultati na ravni sestaja dovolj zanesljivi le za zadnjih 30
let (ker so še vidni ostanki panjev tistih dreves, ki so bila odstranjena v zadnjih
30 letih). Na ravni posameznih dreves pa so rezultati priraščanje zanesljM skozi
celotno starost drevesa, ker smo analizirali vsa drevesa na ploskvi.
Pri analizi tekočega volumenskega prirastka (CAl) ugotavljamo, da je
njegov trend v zadnjih treh desetletjih negativen. To je razumljivo, saj so
analizirani sestoji že v tisti starosti, ko naj bi kulminiral že povprečni volumenski prirastek (MAl). Pri kulminaciji povprečnega volumenskega prirastka
(MAl) pa znaša vrednost tekočega volumenskega prirastka le še 70% ali
manj glede na njegovo najvišjo vrednost.
Ugotovljen tekoč volumenski prirastek na ploskvah je 2 do 300 % večji
kot pa ustrezajoč tekoč volumenski prirastek v donosnih tablicah (isti
rastiščni indeks in ista starost).
Tekoč volumenski prirastek analizlranih sestojev je običajno večji kot
ustrezajoče vrednost za proizvodno sposobnost rastišča.
Pri analizi višinske rasti ugotavljamo, da je povečanje zgornje višine
sestaja v zadnjih desetletjih večje kot pa povečanje zgornje višine v ustrezajočem tabli čnem sestoju . Vendar sama oblika krivulje, s katero podajamo
razvoj zgornje višine sestaja, ne odkriva sprememb v proizvodni sposobnosti rastišča . Primerjava krivulj zgornjih višin med ploskvami znotraj iste
sintaksonske enote (znotraj iste rastiščne enote) pa vodi do zaključka, da
imajo skoraj na dveh tretjinah analiziranih rastišč sestoji, ki so mlajši, torej
tisti, ki so se kasneje pomladili, višjo zgornjo višino pri isti starosti. Npr.: v
isti rastlščni enoti imamo dva sestaja, prvi je star 120, drugi 160 let. Sestoj
z današnjo starostjo 120 let je imel pri starosti 1OO let (ali pa npr. 80 let)
višjo zgornjo višino, kot jo je imel pri isti starosti (80 ali 100) sestoj, ki je
danes star 160 let. Pri vseh analiziranih sestojih smo odstranili vpliv zastrtosti v mladosti. Iz tega lahko sklepamo, da se je rast dreves, ki tvorijo
zgornjo višino, v zadnjih desetletjih povečala, posledično pa se je povečala
tudi proizvodna sposobnost rastišč.
Posledica povečanja proizvodne sposobnosti rastišč bi morala biti povečana rast sestoj ev, vendar pa to ni nujno v vseh primerih . Poškodovanost
drevja zaradi emisij ali povečana mortaliteta zaradi kakršnihkoli drugih
vzrokov lahko povzroči zmanjšanje priraščanje gozdov kljub povečani
proizvodni sposobnosti rastišč. V Sloveniji imamo verjetno prisotna oba
pojava, zanesljivo pa drugega (KOTAR 1KOLAR 1996).
Analiza debelinskega prirastka dreves, ki tvorijo zgornjo višino, je pokazala, da se je ta v zadnjem desetletju povečal v eni tretjini analiziranih
ploskev in v predzadnjem desetle~u celo v polovici analiziranih ploskev.
Analizirani sestoji niso bili redčeni, zato bi lahko sklepali, da povečanje tega
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prirastka ni posledica manjše konkurence. Vendar to še ni 1OO %dokaz
rastnosti.
Rezultate raziskave lahko strnemo v naslednjo ugotovitev: v slovenskih
bukovih gozdovih nismo zanesljivo ugotovili povečane proizvodne zmogljivosti sestojev, čeprav ima nekaj kazalcev takšne vrednosti, da bi lahko
domnevali, da se je ta povečala . Bolj zanesljivo pa lahko trdimo, da se je
na nekaterih bukovih rastiščih povečala njihova proizvodna sposobnost.
povečane

4 SO GOZDOVI ŠE OGROŽENI?
4 ARE THE FORESTS STILL THREATENED?
Po pesimisti čni prognozi leta 1979 (ULLRICH et al. 1979) so bili nemški
gozdovi obsojeni na propad (HOLZBERGER 1995, MOLLER-ULLRICH
1996). Letni popisi poškodovanosti gozdov so potrjevali, da se njihovo
zdravstveno stanje ne izboljšuje. Številne raziskovalne ustanove so sodelovale v akciji "Rešimo gozdove" s ciljem ugotoviti vzroke njihovega propadanja. V letih 1982-1995 je Nemčija s svojimi pokrajinami to akcijo podprla
s 465 milijoni DEM (letno 33,2 mio DEM ali 3,25 milijarde SIT), dodatno pa
so v letih 1984-1994 namen ili za izvedbo potrebnih gojitvenih del v močno
poškodovanih sestoj ih še 572 mio DEM (to je letno 52 mio DEM oziroma 5
milijard SIT) (informacija na internetu : GSF-Forschungszentrum fUr Umwelt
und Gesundheit). Propadanje gozdov ni ostal nemški nacionalen fenomen,
pač pa je dobil mednaroden obseg.
V zadnjih letih so se razprave o problemu propadanja gozdov relativno
umirile, zato so novinarji rezultate študije EFl o rastnih trendih v evropskih
gozdovih sprejeli kot "presenetljive in senzacionalne". Čeprav predmet
študije ni bilo zdravstveno stanje gozdov, temveč njihova rast, je novinarska
javnost sklepala na naslednji način: 'V evropskih gozdovih priraščajo drevesa hitreje kot nekdaj- zato ne moremo več govortti o propadanju gozdov.
To je rezultat EFI-študije." (Badisches Tagblatt 2. 9. 1996). Možni vzroki
pozitivnega trenda rasti, ki so jih avtorji navajali v študiji, novinarjev niso
zanimali. Večinoma so jih le taksativno našteli kot "skupno delovanje klime,
tal, mraza, suše, zraka in gospodarjenja" (Darmstadter Echo 2. 9. 1996).
Zgolj povečanemu vnosu dušika zaradi intenzivnega kmetijstva in povečanega prometa so posvetili nekoliko več pozornosti. Niso pa upoštevali
možnih vzrokov in posledic; ki so jih navedli avtorji študije, ki naj bi pripeljali
do povečanega prirastka. Na navidezno neskladje med raziskovalnimi
dosežki študije EFI in novejšimi rezultati oziroma inventurami poškodovanosti gozdov je bilo večkrat opozorjeno. Pri tem so se kritične pripombe
raziskovalcev EFI na to temo večkrat nepravilno (nekorektno) interpretirala
oziroma se razlagale tako, da so se rezultati enega raziskovalca interpretirali z rezultati in raziskovalnimi metodami drugega raziskovalca. Pogosto
pa so bile tudi novinarske različice tiste, ki so bralce zavajale oziroma razbu~ale.
Prvi, spontani odzivi znanstvenikov, politikov in okoljevarstvenikov so
bile čustveni, osebni in neznanstveni. študija je bila označena kot "površna
in v temeljih napačna" (Backnanger Kreiszeitung 3. 9. 1996). Sklepanje (tj.
kot naj bi po novinarjevem mnenju sklepali raziskovalci EFI), da naj bi ne
bilo več govora o propadanju gozdov, temelji "na omejenem videnju, ki izhaja
iz neupoštevanja ekoloških soodvisnosti in na napakah" (Frankfurter
Rundschau 3. 9. 1996).
Veliko argumentov in ugovorov niso usmerili neposredno na rezultate
študije EFI, ampak na sklepanje (novinarjev), da ni več propadanja gozdov.
Le iz maloštevilnih prvih reakcij lahko razberemo, da so takšna sklepanja
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plod novinarskega razumevanja, in ne formulacij, ki so zapisane v študiji
EFI. V teh reakcijah, ki so premišljene in posredovane javnosti na osnovi
boljšega poznavanja rezultatov študije, pa je izraženo mnenje, da še ni
konec nevarnosti propadanja gozdov (Kolner Stadtanzeiger 3. 9. 1996) in
da se mora politika zmanjševanja onesnaženosti ozračja dosledno nadaljevati
(Usedam Kurier 3. 9. 1996). Nekateri časopisi pa so kar zapisali: Povečanje
prirastka ni bilo potrjeno samo od mnogih (Stuttgarter Zeitung 6. 9. 1996;
Backnanger Kreiszeitung 7. 9. 1996; Suddentsche Zeitung 10. 9. 1996 in
19. 9. 1996), temveč je bilo po neki izjavi, "znanstveno že prej dokazano",
da evropski gozdovi tako hitro priraščajo, kot še nikoli do sedaj (Hamburger
Morgenpost 11. 9. 1996).
V mnogih odzivih so dušiku (v ionski obliki) pripisali ne samo pomembno
vlogo pri stimulaciji rasti, ampak ga imajo za element, ki ogroža gozdove
(Stuttgarter Zeitung 3. 9. 1996 Die Baume wachsen sich tot).

5 ALl DOSEDANJE GOZDNOGOJITVENE IZKUŠNJE NE
VELJAJO VEČ?
5 ARE THE PRESENT SILVICULTURAL EXPERIENCES NOT VALI O ANY
MORE?
V številnih intervjujih z novina~i je vodja projekta EFI opozarjal in razlagal:
da je potrebno rezultate študije EFI obravnavati nepristransko in jih ne
povezovati neposredno s poškodbami gozdov oziroma rezultati popisa
poškodovanosti gozdov;
da se pred približno dvajsetimi leti postavljena prognoza, da bo gozd v
Nemčiji propadel, ni uresničila in da uravnavajo rast gozda spreminjajoče
se vremenske razmere, ki pa nikakor ne morejo omiliti poškodb gozdov
v neposredni bližini industrijskih e_mitentov;
da sama osutost listja in iglic ni zadosten kazalec rasti gozdov in da so
nujne daljše dobe spremljave prirastoslovnih raziskav; pri tem pa je
poudarjal, da študija EFI opozarja na proizvodno sposobnost gozdnih
rastišč, ki se je v mnogih gozdovih spremenila, s tem pa nekdanje gozdnogojitvene izkušnje morda ne veljajo več; v takšnih razmerah pa bi bilo
bolj umestno, da novinarji konzultirajo dobro izobražene gozdarske
strokovnjake (na terenu), kot pa da rušijo raziskovalno organizacijo;
možne vzroke dviga prirastka;
na nujnost sečnje, ki zagotavlja izpolnjevanje novih gozdnogojitvenih
ciljev, ki so podani z močno strukturiranimi mešanimi gozdovi;
na nujnost sečnje, da ne prihaja do poškodovanosti gozdov zaradi prestarih sestojev (pravočasno pomlajevanje);
na nujnost nadaljnjega zmanjševanja onesnaženosti zraka, ki je preventivni ukrep proti poškodbam okolja.

6 All JE EVROPSKI GOZDARSKI INŠTITUT NEPRISTRANSKI?
6 IS THE EUROPEAN FORESTRY INSTITUTE UNBIASED?
Čeprav so bile osnovne informacije v tisku glede EFI večinoma točne,
je način poročanja z nekaterimi odvisnimi stavki vzbudil v bralcih dvome
glede neodvisnosti EF l. Primer: "Proračun Evropskega gozdarskega inštituta, ki je bil leta 1993 ustanovljen kot od vlade neodvisna organizacija, je
sporen, ker polovico prispeva finska vlada, ta pa ima velike interese v
gozdarstvu" (Stuttgarter Zeitung 2. 9.1996). Podoben komentar, ki je pri-
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speval k dvomu o neodvisnosti EFI, je v naslednjem sporočilu: "Danes
povsod iščemo sponzorja; EFI ima sedež na Finskem, ki je velik izvoznik
lesa, s tem, da seka karelijske pragozdove in na ta način z lesom branjarijo
za mleko in sokove. Vlada financira EFI do polovice, druga polovica pa
pride iz z gospodarstvom obsedenega Bruslja" (Die Woche 13. 9. 1996).
Drugo stališče, ki je bilo v obliki rokopisa razdeljeno v krogih, ki se ukvarjajo
z gozdarstvom ali pa se zanj zanimajo, je naslednje: raziskovanje EFI že
od samega začetka ni nepristransko (nevtralno). Rezultati projekta so bili
znani že vnaprej, sam projekt pa služi finski lesni industriji.
Tudi strokovna revija Unser Wald (5/1996) je objavila komentar, "da so
udeleženci pri sestavi študije EFI z njeno objavo izkazali resni gozdarski
znanosti kar se da misliti slabo uslugo in da so se- upajmo neutemeljeno
-izpostavili sumu, da gre mogoče za "uslužnostno raziskavo" po naročilu
industrijskih porabnikov lesa".
Kot krono pa navedimo očitek EFI in vodji projekta EFI v oddaji nemške
televizije, da gre pri tem za korupcijsko dejanje. Študijo EFI so povezali s
sečnjo nekega finskega podjetja v ruski Kareliji. V oddaji so trdili, da je finska
vlada EFI naročila, naj ugotovi, da evropski gozdovi priraščajo in s tem
omogočajo večje sečnje. Vendar ta senzacionalno mišljena vest ni bila
izpeljana do konca. Če bi lahko vse evropske države seka le več, bi Finska
pri prodaji lesa zabredla v težave. Težave pri prodaji lesa (izvozu) pa bi
imele težke gospodarske posledice za Finsko, ki živi od svojih gozdov.

7 ZANIMANJE MEDIJEV JE VEČJE ZA PROPADAJOČ! KOT PA
ZA ZDRAV IN URAVNOTEŽEN GOZD
7 THE INTEREST OF MEDIA IS HIGHER FOR FOREST IN DECLINE
THAN FOR HEALTHY FOREST
Projekt EFI o rastnih trendih evropskih gozdov je na osnovi raziskovalnih
metod, ki jih uporablja EFI in ki so bile temeljito pretehtane v okviru znanstvenih delavnic, zbral in interpretiral raziskovalne rezultate, ki so bili zbrani
na lokalni ravni (v posameznih območjih in državah). Tega ni bilo mogoče
posredovati širši javnosti. Enako ni bil posredovan javnosti pravi cilj raziskave, ki je bil odkriti, ali se je proizvodna sposobnost rastišč evropskih
gozdov spremenila (nem.: ob si eh die Standorsts-produktivitat europaischer
Walder verandert hat?; angl.: Has site productivity changed?) (SPIECKER
et al. 1996). Javnosti pa so občila posredovala le rastni trend evropskih
gozdov.
Ker so mediji študijo povezali z raziskavami o poškodovanosti gozdov,
so razprave izzvale vprašanja o obstoju problema umiranja gozdov, o
metodoloških pomanjkljivostih letnih inventur poškodovanosti gozdov, kakor
tudi o informacijski strategiji raziskovanja poškodovanosti gozdov. Vzpo~
redno z glasnimi zahtevami k zmanjševanju de pozicij dušika (ionska oblika)
pa je s strani medijev zaznavne, da je zdrav in uravnotežen gozd v senci
propadajočega gozda.
Bernhard Ullrich, začetnik zgodbe o propadanju gozdov, je javno razglasil, da bi morala biti akcija o propadanju gozdov uspešna zgodba (Die
Woche 21. 11. 1996). če njegove pesimistične prognoze o velikopovršinskem umiranju gozdov v letu 1979 ne bi bilo, ne bi prišlo do velikega zmanjšanja emisij S0 2 , kar naj bi prispevalo k stabilizaciji gozdov. Da ta bilanca
še do danes ni bila posredovana javnosti, so po njegovem mnenju krivi
znanstveniki. "Mi smo naše podatke objavili celo v strokovnih publikacijah,
vendar niso bile takšne posredovane javnosti tako kot v začetku osemde-
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setih let" {Die Woche 21. 11. 1996}. Vendar pa vemo, da segajo predpisi in
zakoni (v Nemčiji) o zmanjšanju emisij žvepla že v zgodnja sedemdeseta
leta. ~vicarski politiki so se v svojih izjavah korigirali: 'Tudi Zvezni svet smatra
za pravilno, da se namesto izraza "umiranje gozdov" uporablja "poškodovanost
gozdov'' ali ..obolelost gozdov'' {Neue Zuricher Zeitung 27. 2. 1997)". V članku
je bilo dodano, da je pesimistična podme na o umiranju gozdov temeljila na
spoznanjih iz začetka osemdesetih let. ln iz tega izhaja, da so se zmotili
glede odpornosti gozdov, saj je ta očitno večja, kot so takrat domnevali. V
Nemčiji so v znanstveno vrednost trajnosti statistike o poškodovanosti
gozdov podvomili, ko so na pobudo Ministrstva za znanost ovrednotili dosedanje
inventurne metode (Frankfurter Allgemeine Zeitung 29. 10. 1997).
Rezultati tega ovrednotenja so namreč potrdili upravičenost glasno
izraženih zahtev po razširitvi kriterijev za definicijo, s katero je opredeljeno
zdravstveno stanje dreves; osutost oziroma izguba lislja kot edini kriterij za
presojo zdravstvenega stanja se je izkazala kot nezadostna. Četudi so bile
razprave o študiji EFI v tisku sporne, so jo v znanosti sprejeli, in to ne samo
v knjižnih ocenah (Forstwissenschaftliches Zentralblatt 1/1997; Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen 9/1997; ICS News 4/1998), temveč
posredno v številnih publikacijah, ki obravnavajo povečano priraščanje in
višanje lesnih zalog in v zvezi s tem opozarjajo na nujnost primernih sečenj,
ki omogočajo približevanje k cilju, to je k sonaravnim gozdovom z veliko
biološko pestrostjo.
V novem večdisciplinskem projektu EFI, ki ga bo financirala EU, so pričeli
z raziskavo dejavnikov, ki vplivajo na spremembo priraščanja, ter njihovim
vplivom na prihodnji razvoj gozda.

8 ZAKLJUČEK
8 CONCLUSION
Rezultati študije EFI nas opozarjajo, da v gozdu poteka več procesov,
eni vplivajo na povečano priraščanje lesne mase, drugi pa jo nasprotno
zmanjšujejo. Na eni strani se prirastek v posameznih območjih povečuje
zaradi povečanja proizvodnih sposobnosti rastišč, na drugi strani pa se
zmanjšuje zaradi poškodovanosti gozdov.
Ta študija je obravnavala samo prvi proces, čeprav so raziskovalci
vsepovsod in vedno opozarjali, da je prisoten tudi proces zmanjševanja
rasti.
•
Veliko pa se lahko naučimo iz polemike, ki se je razvila okoli rezultatov
študije. Spoznamo lahko, da znanost in njeni rezultati niso samo za izbrance,
ki so "varno shranjeni v slonokoščen em stolpu modrosti", ampak da so tudi
zadeva javnosti, zato morajo biti raziskovalni dosežki vedno zapisani, jasno
brez posploševanj. Znanstveniki morajo biti tudi vedno pripravljeni na
soočanje z mediji, ki ustvarjajo javno mnenje. Za medije pa je znano, da so
pogosto provokativni (takšni tudi morajo biti) in senzacionalni. Proti temu
pa je najboljša obramba resnica oziroma dobri argumenti.
Čeprav v slovenski javnosti gozd in njegova usoda še zdaleč nista tako
odmevna kot npr. v Nemčiji, pa to ne pomeni, da se nam ni potrebno pripraviti
na delo z javnostjo.
Čeprav je takšna polemika, kot se je razvila v Nemčiji in ~vici v primeru
projekta EFIIahko za raziskovalce neprijetna, pa si jo lahko vseeno želimo.
Živahna razprava namreč dviga v javnosti zanimanje za gozdove, s tem pa
tudi skrb za ravnanje z njimi.
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Povzetek
Leta 1993 je bil v mestu Joensuu na Finskem ustanovljen Evropski gozdarski institut (EFI) z namenom, da
organizira 1n koordinira večdisciplinske raziskave na evropski ravni s področja gozdarstva. Danes je vanj vključeno
že 117 raziskovalnih organizacij iz 35 evropskih držav. Med članicami sta tudi Gozdarski inštitut Slovenije in
Biotehniška fakulteta v Ljubljani. Raziskovalno delo v EFI poteka preko projektov, ki jih izvajajo tako raziskovalci
članic EFI kakor tudi njegovi delavci. V okviru projektov EFI se je leta 1993 pričel projekt z naslovom Rastni trendi
v evropskih gozdovih (Growth trends in European forests), v katerem je sodelovalo 43 raziskovalcev iz 12 evropskih
držav. Delo pri projektu je vodil in koordiniral prof. dr. Heinrich Spiecker z Gozdarske fakultete v Freiburgu (Nemčija).
Projekt je bil zaključen in objavljen v knjigi Growth Trends in European Forest (SPIECKER et al. 1996). Odziv
javnosti na rezultate projekta je bil silovit. Avto~i oziroma raziskovalci ter EFI so bili več mesecev izpostavljeni
ostri kritiki javnosti. Med ostalimi očitki so se pojavili tudi dvomi o nepristranskosti EFL Zaradi te medijske gonje
in očitkov javnosti je EFI izdelal študijo, v kateri so analizirali preko 1OO prispevkov iz nemških časopisov in približno
enako število člankov iz ostalih evropskih držav ter radijska poročila in televizijske oddaje.
Projekt Rastni trendi v evropskih gozdovih podaja retrospektivno analizo rasti gozda za tista območja, za
katera so bili na razpolago zanesljivi podatki o priraščanju. Obdobje, ki ga študija pokriva, sega 25- 50 let nazaj,
v posameznih primerih pa celo več stoletij. Rezultati študije so pokazali- z redkimi izjemami- naraščajoč trend
rasti v srednji in južni Evropi ter tudi v južnih predelih severne Evrope. Zmanjšana rast pa je ugotovljena v industrijskih
območjih z veliko emisijo in v območjih z ekstremno neugodni mi klimatskimi razmerami. Vzroki naraščanja trenda
niso bili predmet raziskave.
Odzivi medijev in nekaterih znanstvenikov na izsledke študije o rastnih trendih v evropskih gozdovih so bili
čustveni, osebni in celo neznanstveni. Veliko argumentov in ugovorov niso usmerili neposredno na rezultate
študije EFI, ampak na sklepanje, da ni več propadanja gozdov. številni novina~i so poročali senzacionalistično,
rezultate posameznih raziskovalcev so napačno interpretirall ali pa jih po svoje prikrojevali. Projektu so celo očitali,
da naj bi bili rezultati projekta znani že vnaprej in da naj bi služili predvsem finski lesni industriji in izvozu lesa iz
Finske. Ravno na primeru tega projekta se je izkazalo, da je zanimanje medijev večje za gozd, ki propada, kot pa
za zdrav in nepoškodovan gozd.
Glede odzivov medijev in javnosti pa lahko zaključimo:
- Mediji in s tem tudi javnost so bili v primeru rezultatov študije o rastnosti evropskih gozdov krivični do EFI in tudi
do raziskovalcev, ki so sodelovali pri tem projektu.
- Da ostrih odzivov medijev in javnosti pride v primerih, ko so rezultati v nasprotju s predstavami, ki jih ima javnost
o obravnavanem primeru. Prevladujoča predstava o srednjeevropskem gozdu je, da ta masovno propada, da
v gozdu prevladujejo procesi, ki zmanjšujejo njegovo rastnost in podobno.
- Kljub takšnim neprijetnim odzivom medijev in javnosti pa smo lahko zadovoljni, ker te reakcije kažejo, da je
javnost v skrbeh za gozd, da ji ni vseeno, kaj se z gozdom dogaja.
- Raziskovalci moramo skrbeti ne samo za neoporečnost rezultatov raziskav, ampak tudi za to, da bodo le-ti
javnosti pravilno posredovani. Poleg jasnega izražanja raziskovalcev potrebujemo tudi v stroki razgledane
novina~e ter objektivne radijske in televizijske poročevalce .
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Pomen gozdne drevnine v agrarni krajinP
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Kulturna krajina je nastala iz naravne krajine zaradi
delovanja in vplivov človeka. To pomeni, daje človek
neposredno ali posredno preoblikoval naravne ekosisteme, nekatere je spremenil, druge premaknil, tretje
ukinil. Slovenija je danes tretja najbolj gozdnata dežela
v Evropi, kar ponjuje, daje v danih talnih in podnebnih
razmerah njena pramatica gozd. Glede na delež gozda
kot matice (ali njenega ostanka) uporabljamo v slovenskem gozdarstvu naslednjo delitev kultu me krajine
(ANKO 1982):
- gozdna krajina,
- gozdnata krajina,
-agrarna krajina,
- urbano-industrijska krajina.
Če je prisotnost gozda in gozdarstva v gozdni in
gozdnati krajini sama po sebi razumljiva, pa se pogosto
pojavlja vprašanje, kakšno mesto ima gozdarstvo kot
stroka v preostalih dveh krajinskih tip ib, to je v agrami
in urbani krajini. Skrb za gospodarjenje in razvoj mestnih gozdov in mestne drevnine postaja naloga urbanega
gozdarstva, k.i se postopno uveljavlja tudi pri nas. Še
vedno pa ostaja zelo odprto področje delovanja gozdarstva prav gospodarjenje z ostanki gozdov in drevnine v agrarni krajini, kjer ima največji vpliv na razvoj
prostora kmetijstvo. Klub temu si je gozdarstvo zapisalo v svoj Zakon o gozdovih ( 1993) tudi skrb za gozdno drevnino v agrami krajini, torej v prostoru, kjer se
pojavljajo gozdovi v obliki zaplat, gozdni ostanki pa v
obliki koridorjev in posameznih dreves.
Zakon o gozdovih že v l. členu opredeljuje pogoje
za gospodarjenje z gozdnim prostorom " ... ter s posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj ureditvenih območij naselij".
V 2. členu Zakon tudi navaja oblike zarasti gozdne
drevnine v odprti krajini, ki ne sodi pod gozd (" .. .
posamično gozdno drevje, skupine gozdnega drevja na
površini do 5 arov, neavtohtoni obrečni in protivetrni

* Dr. J. P., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO
1
Prispevek je bil predstavljen na posvetu: Skupine in pasovi
drevja zunaj gozda- nujne prvine kmerijske in primestne krajine,
25. 8. 1998 v Gornji Radgoni
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pasovi drevja, drevoredi, parki, plantaže gozdnega
drevja, obore za rejo divjadi, pašniki, porasli z gozdnim
drevjem, če se za pašo uporabljajo, ne glede, kako so
vpisani v kataster").
V devetdesetih letih je v okviru raziskav in študija
na Oddelku za gozdarstvo BF nastalo nekaj študij, ki
so se tako ali drugače ukvarjale z drevnino v agrarni
krajini (PfRNAT 1991, PIRNAT 1994, IVANČIČ 1995,
HLADNIK 1 ZAFRAN 1996, HORVAT 1 PIRNAT
1998). Namen teh študij je bil, da bi opozorile na
različne vloge te drevnine v agrarni krajini ter predlagale različne ukrepe za njeno ohranitev. Študije niso
potekale vedno po enotni metodologiji in so bile praviloma široko zastavljene. V našem prispevku se omejuj emo le na tiste dele posameznih študij, ki se dotikajo
prosto rastočih dreves in drevesnih kondorjev v agrarni
krajini .
2 METODE DELA IN OPIS R._A..ZISKOVALNIH
OBJEKTOV

Popisi prosto rastočih dreves ali šopov dreves so
bili opravljeni na dveh vzorčnih izsekih agrarne krajine. Prvič leta 1991 na izbranem 2.780 ha velikem
izseku Sorškega polja (PIRNAT 1991 ), drugič pa leta
1997 na Lzbran.i vzorčni ploskvi 500 x 500 m na Gospodskem pri Veliki Polani v Prekmurju (HORVAT 1
PIRNAT 1998). Popisi so bili izvedeni s terenskim
delom, o pomenu prosto rastočih dreves za lastnike pa
smo se poučili z anketo.
Popise drevesnih koridorjev smo opravili trikrat.
Prvič leta 1994 ob reki Pšati na kamniškobistriški
ravnini (PIRNAT 1994), drugič na izbranem odseku
ob reki Cnici (IVANČIČ 1995) in tretjič na izbranem
izseku v Prekmurju v k. o. Srednja Bistrica (HORVAT
1 PIRNAT 1998). Popise smo opravili s pomočjo terenskega dela in s pomočjo digitalnega ortofoto načrta
iz črno-belih letalskih posnetkov (HLADNIK 1
ZAFRAN 1996). Koridorje drevnine so predstavljali
značilni primeri t. i. obvodnih kondorjev (Pšata, Unica) in kondorjev ob melioracijskihjarkih (Prekmurje).
Ker razi&kave niso v vseh pogledih primerljive med
seboj, prikazujemo rezultate v nekoliko prirejeni obliki.
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3 REZULTATI

3.1 Drevesna pestrost
3.1.1 Prosto

rastoča

drevesa

Preglednica l : Drevesne vrste in njihova zastopanost na različnih
Drev.esa vrsta

Vzorčna

površina
Sorško polje
(PIRNAT 1991)
Prekmurje
(HORVAT 1
PLRNAT 1998)

Lipa

Češ nja

Hrast

Tilia
platiphyllos

Pnmus
avium

Quercus
rabur

39

9

8

vzorčnih

površinah

Divji
Beli gaber Breza
Veliki
Črna
Vrba
jeJša
kestanj
jesen
Aeseulus
Carpinu.'i Betula Fraximts Ainus Sttlix
betulus pendula exee/sior gtutinosa ttlba
hippoaasJaneum
7

1

2

-

1

2

1
19

-

15

Števila dreves seveda ne moremo primerjati, ker gre za bistveno različna površinska vzorca. Navajamo ju
zgolj zaradi pregleda drevesne sestave.
3.1.2 Drevesni koridorji
Preglednica 2: Drevesne vrste in njihova zastopanost v različnih
Vzorčni

Drevesne vrste
Poljski javor 1 Acer campestre
Črna jelša 1Abws glutinosa
Beli gaber 1 Ca~pinus betulus
Velikj jesen 1 Fraxinus e;rcelsior
Češnja 1 Pnmus avium
Dob 1 Quercus robw•
E3ela vrba 1Salix alba
Lipa 1 Tilia platiph~Ilos
Ameriški jesen 1 Fraxinus americana
Ostro1istni jesen ) Fraxinus angustifolia
Čremsa 1 Prunus padus
Navadni oreh 1Jug/ans regia
Vez 1 Ulmus laevis
Črni topol 1 Populus nigra

koridorjih

Pšata
(PIRNAT 1994)

koridorji

DA
1

3.2 Splošno koristne vloge drevnioe v agrarni
krajini

Prosto rastoča drevnina ima v agrarni krajini naslednje splošno koristne vloge, ki pa so v različnih
primerih različno močno izražene:
- hidrološka, saj obvodna drevnina vpliva na vodni
odtok in tokove mineralnih snovi;
- klimatska, saj koridorji drevnine blažijo sunke vetra
in temperaturne ekstreme v neposredni okolici;
- higiensko-zdravstvena, saj pasovi drevnine zmanjšujejo škodljive vplive emisij, npr. ob cestnih koridorjih, in do neke mere zmanjšujejo hrup;
150

vzorčnih

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

Je1šje-Brodec
(H0RVAT 1997)

Unica
(IVANČIČ 199'5)

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
1

DA

DA
DA
DA
DA

1

DA
DA

- varovalna, saj obvodna drevnina preprečuje erozijo
vodnega brega in zmanjšuje odnašanje snovi v vodotok.
V kmetijstvu že uporabljajo za različne pasove drevesne in gnnovne vegetacije, ki opravljajo tovrstne
vloge, izraz "kompenzacijska cona" (KNAUER 1991 a,
1991 b). Take kompenzacijske cone naj bi predstavljali
npr. naslednji vegetacijski elementi:
- 4-6 m široke žive meje, kijih sestavlja 3-5 drevesnih
vrst
- drevesne skupine ali šo pi na polju, vsaj 1Om širine
-najmanj 5 m širok pas ob vodah (po Prosenu, 1993,
celo 10m);
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Preglednica 3: Gnnovne vrste in njihova zastopanost v vzorčnih koridorjih
Vzorčni

koridorji

Drevesne vrste

Unica
(IVANČIČ 1995)

Jelšj'e-Brodec
(liORVAT 1997)

DA
DA

DA

DA
DA

DA
DA

DA

DA
DA

DA

DA

DA
DA
DA

DA

Pšata
(PIRNAT 1994)

Rdeči dren 1 Cornus sanguinea
Kalina 1 Ligustrwn vu/gore

Navadna trdoleska 1 Evonymus europaea

Cmi trn 1 Prunus spinosa
Brogovita 1 Vibw·num opu/us
Dobrovita 1 Vibzlmum lantana
Robida 1 RubztS ji-ztcticosus
Malina 1 Rubus idaeus
Navadni glog 1 Crataegus o»ycantha
Siva vrba 1 Salix cinerea
Čistilna k:rblika 1Rhanmt{s catharti<:a
Navadna krblika 1 Rlzamnusfi-arzgula
Šipek 1 Rosa eanina
Črni bezeg 1Sambucus nigra
Navadna leska 1 COIJ'lus ave[/ana
Enovratni glog 1 Crataegus monogyna
Kosteničevje 1 Lonicera xylostewn

- biotopska, saj predstavljajo prosto rastoča drevesa
in koridorji drevnine pomembne migracij ske koridorje in t. i. stopne kamne v agrarni krajini, če so
ustrezno razporejeni v prostoru, da ne prihaja do t. i.
gluhega prostora. Po priporočilih za urejanje kulturne
krajine (PROSEN 1993) naj bi ostanki drevnine ne
bili oddaljeni drug od drugega več kot 300m, da še
omogočajo migracije številnim živalskim vrstam;
- estetska, saj prisotnost prosto rastočih dreves in
drevesnih koridorjev zvišuje vrednost kulturne kraJme;
- rekreacijska, saj so koridorji drevnine ob vodah in
poteh privlačna mesta za različne oblike rekreacije;
-proizvodna, saj predstavljajo zlasti koridorji drevnine tudi določen vir lesa, kar je lahko zanimivo za
lastnike, ki sicer nimajo gozda.
4 ZAKLJUČKI

-Rezultati anket (PIRNAT t991, HORVAT 1997,
IVANČIČ 1995) opozarjajo, da se lastniki kmetijskih
zemljišč ne zavedajo dovolj večnamenskosti in pomena
koridorjev ter skupin gozdnega drevja, saj nekateri
lastniki pogosto sprejemajo zlasti posamično drevje kot
nujno zlo, ki dela samo škodo.
-Zakon o gozdovih sicer predpisuje gospodarjenje
s koridorji, s prosto rastočim gozdnim drevjem in s

GozdV 57 (1999) 3
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DA

DA
DA
DA

DA

DA

DA
DA
DA
DA

1

1

skupinami gozdnega drevja (čl. 1, 2, 11, 20, 28, 50),
vendar so njegova določila v teh členih preohlapna.
Gozdar zato tudi pri takem gospodarjenju izven naselij
ni navzoč. Zaradi razlike v socialnem statusu in izobrazbi so lastniki različno pripravljeni na sodelovanje
z gozd arjem. Žal jih večina ni pripravljena ob strokovni
pomoči gozdarja načrtno gospodariti s koridorji, posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega
drevja. Prizadevanje gozdarja po načrtnem gospodarjenju z gozdnimi ostanki v agrarni krajini večina lastnikov razume kot prisilo in vmešavanje v njihovo lastnino; to je posledica nepoznavanja pomena gozdnih
ostankov. Tudi zato te strukture v krajini marsikje izginjajo (preglednica 4).
-Načrtno gospodarjenje s prosto rastočimi drevesi
in koridorji drevnine mora biti korak na poti k naslednjim ciljem (HORVAT 1PIRNAT 1998):
- ohranjanje kulturne krajine;
- ohranjanje biotske raznovrstnosti;
- ohranjanje naravne dediščine;
-povečanje donosov kmetijskih pridelkov;
- dopolnil na oskrba z lesom in drugimi ne lesnimi dobrinami;
- druge socialne in okoljske vloge.
- Splošno koristne vloge gozdni ostanki izpolnjujejo
tem bolje, čim manjša je razdalja med ~imi in čim
manj so razmere v okolju drugačne od tistih, ki jih
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Preglednica 4: Prikaz upadanja števila dreves na izbranem 2. 780 ha velikem predel!.l Sorškega polja po katastrskih občinah (PIRNAT
1991)
K. O.

Let0 1962

Leto. 1968

Leto 1988

Leto 1990

Indeks 62/90

Bitnje

44

18

12

12

27

Dorfarje

lJ

9

5

5

G0dešič

32

25

13

38
41

Jama

21

18

13
14

13

62

Mavčiče

23

17

l3

13

56

1

Praše

8

7

3

3

37

St Dvor

17

15

7

7

29

1f>

3

2

2

22

1

1

-

-

-

26
194

17

9
78

9

35

77

39

Stražišče

Su ba
ŽabniGa
SJmpaj

'

130

rastlinstvo in živalstvo potrebuje za nonnalen razvoj
(HLADNIK 1ZAFRAN 1996, PROSEN 1993).
-Pogoj za uspešno gospodarjenje s skupinami gozdnega drevja in km:idorji je avtohtona in mi.kroreliefuirn
(hidrološkim) razmeram prilagojena drevnina.
- Nenačrtovan posek debelega drevja in odstranjevanje podrasti zmanjšuje klimatski vpliv gozdnih
ostankov ter njihovo pestrostno, estetsko, hidrološko
in zdravstveno vlogo.
- Odličen pripomoček pri ohranjanju prostorske
razporeditve in vrstne sestave koridorjev, posamičnih
dreves in skupin gozdnega drevja kot tudi načrtovanja
in kontrole posegov so posnetki cikličnega aerosnemanja Slovenije, izdelani kot ortofotografija.
- Javni pomen zaplat gozda, koridorjev in skupin
drevja je tem večji, čim bolj izrazito je človek preoblikoval naravo oziroma čim več gozdov je izkrčil in
spremenil prvotno ra:bo zemljišč. Gozdni ostanki so
dragocene ekološke niše, ki se odlikujejo z veliko
pestrostjo in številčnostjo rastlinskih in živalskih vrst,
kar je posledica robnega učinka.
-.. Gozd in gozdni ostanek ostajata najnaravnejša
sestavina krajine, kar je še posebej pomembno ob visokih obremenitvah okoja. Če želimo doseči trajnost
gozdnih ostankov v agrarni krajini, bo morala njihove
številne vloge spoznati in priznati širša javnost.
-Številni koridorji lahko prevzamejo tudi določene
vloge gozdov (pestrostna, klimatska, estetska), še posebej povsod tam, kjer ni dovolj gozdnih zaplat ali pa
obstoječe med seboj niso povezane. S tem se bo povečala tudi "sonaravnost" agrarne krajine.
-V strokovni literaturi lahko zasledimo tudi misel
(MARUŠIČ 1996), daje kmetijstvo tista dejavnost, od
katere je odvisno "optimalno" število drevesne
152
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infrastrukture v agrarni krajini. Ob na novo pridobljeni
zavesti o pomenu zasebne lastnine je jasno, da bo imel
kljub določilom Zakona o gozdovih lastnik zadnjo
besedo, ko bo odločal o prihodnosti drevnine na svoji
posesti. Žal pa ravno rezultati anket opozarjajo, da
lastniki pogosto izjemno malo poznaj o vlogo in pomen
tovrstne drevnine, in prav tu je naloga gozdarstva, da
s svojim znanjem o naravi drevesa in gozda osvetli
okoljski pomen drevnine v agrarni krajini. Zato velja
pritrditi končni misli iz omenjenega prispevka, da en
sam sektor ne bo mogel samostojno zadovoljiti vseh
raznolikih interesov v prostoru. Nujno bo potrebno
razviti ali obdržati sodelovanje kmetijstva in gozdarstva.

VI Rl
ANKO, B., 1982. Izbrana poglavja iz krajinske ekologije.Skripta, Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo, Ljubljana, 299 s.
HLADNIK, D. 1 ZAFRAN, J., 1996. Kakovost prostorskih
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HORVAT, D., 1997: Pomen gozdnih ostankov v revirju Polana.Višješolska diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Bf,
Oddelek za gozdarstvo, 82 s.
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Gozdni ostanki kot življenjski prostor divjih živalF
Branko VAJNDORFER*

1 OPREDELITEV PROSTORA
Ostanki gozda- gozdni otoki -v agrarni krajini so
manjši gozdiči, skupine drevja, omejki, posamezno rastoče drevje pa tudi umetno osnovani vetrobranski pasovi. Običajno poraščajo rastišča, manj primerna za
kmetijsko obdelavo, in so ostanki prvotnega rastlinstva
in živalstva oz. z drugimi besedami ostanki nekdaj obsežnih gozdov v procesu pridobivanja~ ivskih površin.
2 EKOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Značilnosti gozdnih ostankov kot živalskih ha bitatav:
- poraslost z gozdnim rastjem (gozdno drevje, grmovje, zelišča),
- relativno majhna površina enega objekta,
- višina objekta,
- dolžina x širina= površina,
- vertikalna in borizontalna struktura,
- medsebojna oddaljenost gozdnih fragmentov,
- usmerjenost v prostem.
Šele ko izpolnjujejo določene pogoje glede zgoraj
naštetih značilnosti, imajo ti sistemi kot biotopi svojo,
večjo ali manjšo ekološko vrednost.

3 DELOVANJE
Ekološko ovrednotenje teh struktur v pogledu potreb živalskega habitata zahteva vsaj bežen vpogled v
delovanje teh sistemov. V kulturni krajini se ta kaže v
večih vlogah.

* B.V. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenue OE M.
Sobota, Arh. Novaka 17, 9000 M. Sobota, SLO
1
Prispevek je bil predstavljen na posvetu: Skupine in pasovi
drevja zunaj gozda- nujne prvine kmetijske in primestne krajine,
25. 8. 1998 v Gornji Radgoni
GozdV 57 (1999) 3

Gozdni ostanek deluje kot:
-pregrada)
- koridor (prehod),
- zatočišče (možnost kritja),
- izhodišče v okoliški prostor.
Gozdni ostanki in omejki predstavljajo nosilno omrežje, od katerega je odvisno bogastvo vrst. Tako kot
nobene druge strukture v prostoru povezujejo skupaj
različne biotope in služijo kot izhodišče za razširjanje
in pribežališče vrst. Kdor ne verjame, naj pozimi v
snegu opazuje, kam in od kod vodijo sledi živali. Poljski gozdiči- pasovi in robovi- so magnet, ki privablja
živali. Živali jih uporabljajo za:
- mesto prehranjevanja,
-umik pred motnjo,
- počivanje/prenočevanje,
- označevanje teritorija,
-gnezdenje oz. poleganje mladičev.
Njihova najpomembnejša vloga je v omogočanju
varnejših gnezdilnih in počivalnih mest za večje živali,
ki se prehranjujejo v kulturni krajini oz. ekosistemi,
kot sta polje ali travnik.
~,
Gozdni ostanki so, predvsem v agrarni krajini, vitalni habitati za mnoge prosto živeče živali. Glede na
površino posameznega objekta je tukaj relativno velik
delež gozdnega roba, ki predstavlja prehod v kulturno
agrarna krajino, zato so prebivalci dostikrat isti kot na
gozdnem robu.
Gozdni robovi oz. t. i. ekotoni se od notranjosti
sestoj ev razlikujejo. Njihove značilnosti so:
- osončenost,
- pestra grm ovna sestava,
- plodonosne drevesne vrste,
- specifična oblika rastlinske razrasti.
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4 VRSTNA PESTROST

5 UGODNA ZGRADBA GOZDNIH OSTANKOV

Tovrstni habitati ustrezajo potrebam le določenih
živalskih vrst, pri tem pa je pomembna predvsem njihova struktura, t. j. kvaliteta prostora. Osnovo predstavlja temu rastišču primerno razvita gozdna združba,
ki uspeva v danih pogojih. Prvotno stat~e je zaradi
vpliva kulturne krajine bolj ali manj spremenjeno. Na
to življenjsko osnovo so pripeti členi oz. živalske vrste,
ki tvorijo prehranjevalne verigo.
Večinoma so to gozdne, vendar ne tipično gozdne
živalske vrste, do velikosti srne, prilagojene tudi na
življenjske pogoje kulturne krajine. Ni pa tu vrst, prebivalcev obsežnih strnjenih gozdnih kompleksov, ki za
svoje življenje običajno potrebujejo večje zaokrožene
prostorske celote (veliki parkljarji in velike zveri ... ).
Te vrste so občutljivejše, za njih so poUski gozdiči
premajhni.
Nekateri predstavniki živalskih skupin, ki so najpogostejše v gozdnih ostankih:
l. nevretenčarji:
- mehkužci
pajkovci
- stonoge
- žuželke (hrošči, metulji)
2. vretenčarji:
- dvoživke (žabe, krastače)
- plazilci (kuščarji, kače)
- sesa lei: srna, poljski zajec, kune (kuna belica,
dihur, hermelin, mala podlasica, jazbec), lisica,
jež, krt, miši, rov ke, voluharice ...
- ptice: penice, drozgi, ščin.kavci, srakoperji, stmadi, golobi, poljske kure, vrani, uj ede, sove ...

Največjo vrstno pestrost omogočajo gozdni ostanki
takrat, ko je v njih poleg visokega drevja razvita podrast oz. polnilni sloj . Ukrepi rednega odstranjevanja
odnule substance, redna secnja za drva, čiščenje in
košnja zeliščnega sloja ustvarjajo razmere, ki takšne
prostore kot habitate za večino vrst močno razvrednotijo.

V omejkihje prisotnih preko 1.000 različnih rastlinskih vrst, ki jim v teku leta dajejo pisano spreminjajoči
se videz. Z rastlinsko pestrostjo kot osnovo, na katero
se vežejo prehranjevalne verige, se veča pestrost od
rastlinskega in malega živalskega sveta odvisnih žuželk. Žuželke so vir hrane žužkojedih vrst ptičev, deževnike in polže pobirajo vrste drozgov, medtem ko
se rastlinojede vrste (npr. iz družine ščin.ka\·cev) preluanjujejo s plodovi in semeni . Omejki poleg prehrane
nudijo ptičjim vrstam pevska mesta in možnosti za
gnezdenje.
Po oceni živi tukaj polovica vrst avtohtonih sesalcev, skoraj vsi plazilci in petina ptičjih vrst. Skupno
naseljuje ta življenjski prostor po oceni 7.000-10.000
živalskih vrst.
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Gozdni ostanki v malogozdnati krajini nadomeščajo
gozd, vendar ga v celoti ne morejo nadomestiti. Da bi
bila zagotovljena optimalna biotska raznolikost in
koristen vpliv gozdov na sosednje kmetijske površine,
delež gozda v agrarn.j krajini ne bi smel biti manjši od
20% (PERUŠEK 1 PAPEŽ 1 KOS 1997). V nasprotnem primeru je vpliv gozdnih ostankov močno zmanjšan in kmalu služijo le še poživljanju estetskega videza
pokrajine.
7 OGROŽENOST

Intenzivnost krčenja gozdnih ostankov v Evropi pa
tudi v Sloveniji, sovpada z intenziviranjem kmetijstva.
Vendar ni samo kmetijstvo tisto, ki bi mu lahko piipisali krivdo za zmanjšanje teh površin. Nove potrebe
po površinah za ceste, naselja in industrijske obrate
izkoriščajo krajino z odstranjevanjem gozdnih ostankov. Gozdni ostauki so se umikali, ker se je njihova
ekološka vrednost le stežka kosala oz. merila z gospodarskimi kriteriji. Danes je ta proces nekako umirjen.
Ponekod pa nastajajo po naravni poti novi gozdni "nastanki", s samosvojo hitrostjo in tempom, ki ga dostikrat narekuje tudi živalski svet.
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Tudi s sk~pinami in pa.sovi gozdnega drevja ztmaj gozda moramo ravnati načrtno

1

Živan VESELIČ*
UVOD

Razen najvišjih gora ter vodnih površin in močvirij
vsa Slovenija rastiščno pripada gozdu. Zato je gozd v
Sloveniji ena od temeljnih prvin krajine, tista prvina,
ki veliki večini naših krajin daje ton naravnost!. Gozd
vzdržuje naravno ravnotežje v krajini inja varuje pred
negativnimi vplivi sodobnega sveta.
Človek je zaradi življenjskih potreb skozi tisočletja
gozd krčil, zlasti v predelih, ki so še posebej primerni
za naselitev in kmetijsko rabo.
Ob tem, ko se že več kot stoletje težje dostopni
predeli naše dežele ponovno zaraščajo, pritisk na gozdni prostor v nekaterih okoljih še kar narašča. Ponekod
je ostalo gozda oziroma njegovih najznačilnejših prvin,
drevja in grmovja, komaj še za vzorec. Poleg urbanih
okolij, ki živijo svoje, po sili razmer od narave zelo
oddaljeno življenje, je prav v kmetijski in primesmi
krajini gozda zelo malo, nanj pa so močno vplivali
ljudje in njihove dejavnosti in zmotili njegov razvoj.
Skupine gozdnega drevja in gnnovja ter posamična
gozdna drevesa v krajini dopolnjujejo ekološko in
estetsko vlogo gozda. V okoljih, kjer je gozda malo, je
pomen omenjenih gozdnih prvin še posebej velik.
Kljub temu, da smo gozdarji pa tudi drugi, ki razumejo življenje krajine, že dolgo opozarjali na pomen
ostankov naravnega rastja v kmetijski in primestni
kraj ini, vendarle lahko ugotovimo, da so zlasti v kmetijski krajini te pomembne prvine krajine doslej rasle
zelo samoraslo, ne samo v smislu njihovega prostorskega razporeda, ampak tudi glede svoje življenjske
usode. Le naključje je hotelo, da so se gozdni ostanki,
posamično gozdno drevje in grmovje ponekod še ohranili. Včasih, ko se od drevesa, posekanega zunaj gozda,
ni plačalo sicer obveznega prispevka za vlaganja v
gozdove, je bil njihov posek skoraj stimuliran. A tudi
danes so te posamične prvine gozdne vegetacije glede
na svoj pomen še vedno preveč "brezpravne".
Nevarnost je, da se v takšnih razmerah ob naraščajočem pritisku na prostor le-ta škodljivo zareže tudi
v preostale osamelce naravne gozdne vegetacije.

* Mag. Ž. V., dipl.

inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
1 Prispevek je bil predstavljen na posvetu: Skupine in pasovi
drevja zunaj gozda- nujne prvine kmetijske in primestne krajine,
25 . 8. 1998 v Gornji Radgoni
Večna
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Temeljni cilji varstva okolja po Zakonu o varstvu
okolja (1993) so:
l. trajno ohranjanje vitalnosti narave, biološke raznovrstnosti in avtohtonosti biotskih vrst, njihovih habitatov ter ekološkega ravnotežja;
2. ohranjanje raznovrstnosti in kakovosti naravnih dobrin, naravnega genskega sklada ter rodovitnosti
rastišč;

3. ohranjanje in obnavljanje pestrosti ter kulturne in
estetske vrednosti krajine in naravnih vrednot;
4. zmanjševanje porabe naravnih virov, snovi in energiJe.
Z ohranjanjem skupin gozdnih dreves in drugega
gozdnega rastja ter posamičnih dreves zunaj gozda v
pomembni meri prispevamo kar k (prvim) trem navedenim temeljnim ciljem varstva okolja.
Zato je nujno, da v vseh krajinah, kjer je gozda in
njegovih posamičnih prvin zelo malo, ne le ohranjamo
skupine drevja in posamično drevje zunaj gozda, ampak takšne osamelce naravne gozdne vegetacije tudi
načrtno na novo snuj emo.
2 ZAVODU ZA GOZDOVE SLOVENIJE JE POVERJENA VLOGA USMERJANJA DELA S SKUPINAMI GOWNEGA DREVJA IN POSAMIČNIM
GOZDNIM DREVJEM ZUNAJ NASELIJ

V Zakonu o gozdovih ( 1993), ki določa naloge in
pristojnosti gozdarske službe, je zakonodajalec upošteval, da posamične prvine gozdne vegetacije zunaj
gozda zaslužijo organizirano pozornost in daje javna
gozdarska služba tista, ki je strokovno usposobljena
za usmetjanje ravnanja z gozdnim rastjem tudi zunaj
gozda ter je po vsem prostoru dovolj dobro organizirana, daje sposobna usmerjati razvoj teh posamičnih
gozdnih prvin do potrebnih konkretnosti . Območja
naselij so tu izvzeta.
V 11. členu je zapisano, da je potrebno v gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote določiti tudi
''usmeritve za gospodarjenje s posamičnim gozdnim
drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij''.
V 50. členu je usmetjanje gospodatjenja s tem drevjem
zapisano pod dejavnosti javne gozdarske službe. V 20.
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členu Zakon določa, da izda za posege v posamično
gozdno drevje in v skupine gozdnega drevja zunaj
naselij Zavod lastniku gozda strokovno navodilo za
poseg. Pri pripravi navodil sodelujejo tudi organizacije,
pristojne za varstvo okolja in varstvo naravne ter
kulturne dediščine.
Program razvoja gozdov v Sloveniji (1996) med
osnovnimi tremi dolgoročnimi cilji gospodarjenja z
gozdovi navaja cilj "ohranitev naravnega okolja in
ekološkega ravnotežja v krajini". Cilj vključuje med
drugim tudi "ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje
gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves,
obvodnega gozdnega rastja, proti vetrnih pasov in omej~
kov zunaj gozda".
V poglavju Strategija sonaravnega gospodarjenja z
gozdovi vidimo pod usmeritvami med drugim zapi~
sana, da je treba:
izdelati izhodišča in merila za ohranitev ekološko
nepogrešljivih ostankov gozdov, skupin ter posameznih dreves v lqajini,
-izdelati usmeritve za delo s skupinami drevja in posamičnim drevjem zunaj gozda ter izdelati predloge
za renaturacijo z naravnimi prvinami revne krajine.

V poglavju Program ohranitve in gospodarjenja z
živalskim svetom v gozdnem prostoru je med usme~
ritvami poudarjeno, da je treba "z zagotovitvijo biokoridorjev živalim zagotoviti možnost prostega prehoda med populacijami".
V poglavju Varstvo voda v gozdnem prostoru pa je
med usmeritvami navedeno, da je treba "določiti usmeritve za ohranjanje in krepitev obvodne drevesne in
gnnovne vegetacije za zunajgozdni prostor".
V obravnavanih gozdarskih aktih je tudi poudarjeno, da moramo v predelih, kjer je gozda malo, še
posebej skrbeti za njegovo ohranjanje ter preprečevati
drobljenje njegovih ostankov. O pomembni vlogi gozda v takih krajinah, o njegovih funkcijah in načrtovanju
njegovega razvoja ter delu z njim bi lahko govorili
oziroma zapisali veliko. Tu pa gre beseda o skupinah
gozdnega drevja in drugega gozdnega rastja ter posamičnem drevju, ki v krajini pomembno dopolnjujejo
vlogo gozda.
S skrbjo za te drobne ostanke gozdne vegetacije, z
usmeritvami in navodili za delo z njimi gozdarji neposredno prispevamo k ohranjanju in obnavljanju naravnosti krajine ter s tem k ohranjanju ekološkega
ravnotežja v njej in njene estetske podobe.
Kot je že omenjeno, daje izhodišče za načrtovanje
razvoja obravnavanih posameznih prvin gozdne vege~
tacije v zunaj gozdnem prostoru že Zakon o gozdovih,
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ki v 11. členu določa kot obvezno vsebino gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote tudi "usmeritve
za gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem in
skupinami gozdnega drevja zunaj naselij". Vsebino
gozdnogospodarskih načrtov pa podrobneje določa
Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdno gojitvenih
načrtih (1998), tudi v pogledu načrtovanja ravnanja z
obravnavanimi prvinami krajine.
Tako v 40. členu omenjeni pravilnik določa, da se
v gospodarski enoti določijo krajinsko enoviti predeli,
za katere se v gozdnogospodarskem načrtu določijo
usmeritve za gospodarjenje s skupinami dreves in posamičnim gozdnim drevjem zunaj naselij.
V gozdnogospodarske načrte, kijih na podlagi tega
pravilnika izdeluje Zavod za gozdove Slovenije, te
vsebine že vključujemo. Ob do ločevanju funkcij gozdov za ves gozdni prostor Slovenije pa funkcijske enote
opredeljujemo znotraj krajinsko ekoloških enot krajinsko enovitih predelov, ki praviloma niso manjši
od 1.000 ha.
Razen v gozdarskih aktih - Zakonu o gozdovih
(1993), Programu razvoja gozdov v Sloveniji (1996)
in Pravilniku o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (1998), izdelanem na podlagi Zakona o
gozdovih - pa predpisi z drugih področij teh prvin
gozdne vegetacije, ki ne izpolnjujejo (površinskih)
pogojev za gozd, posebej ne omenjajo. To seveda ni
dobro, saj se tudi druge dejavnosti v prostoru srečujejo
z njimi in bi morale biti na njihov pomen vsaj opozorjene v aktih, ki jim neposredno določajo načine dela.
3 NAČINI USMERJANJA IN VSEBINA USMERITEV ZA DELO S SKUPIN AMI GOZDNEGA
DREVJA IN POSAMIČNIM GOZDNIM DREVJEM

Pri določitvi usmeritev za delo s skupinami gozdnih
dreves in posamičnim gozdnim drevjem je potrebno
upoštevati tako stanje krajine- v celoti in seveda tudi
v pogledu teh posameznih prvin gozdne vegetacije kot tudi stanje in razvojne težnje rabe prostora.
Ni potrebno posebej poudarjati, da v krajini, ki jo
vse bolj prerašča gozd, ni potrebno posvečati posebne
skrbi vprašanju, kako ohraniti posamične prvine gozdne vegetacije. Problem v teh predelih je pravzaprav
zrcalen temu vprašanju, namreč, kako preprečiti, da
se krajina povsem ne zaraste, kar z ekološkega, estetskega in drugih vidikov tudi ni optimalno. Vendar ta
problem ni predmet tokratne obravnave.
Druga skrajnost so primeri nekaterih predelov primestnih in kmetijskih krajin, v katerih gozdov skoraj
GozdV 57 (1999) 3

Iz
ni več, prav redke pa so (že) tudi obravnavane posamezne prvine gozdne vegetacije. V Pomurju imamo
na primer katastrske občine, ki imajo komaj kakšen
odstotek zemljišč, poraščenih z gozdom. V takšnih
primerih se bo gotovo potrebno poskušati dogovoriti
za osnovanje vsaj nekaj skupin gozdnega drevja in
zasaditev primernega števila dreves.
Gotovo tudi gozdarji nismo fizično sposobni določevati usmeritve prav za vsako skupino dreves in posamično drevo zunaj gozda. Zato si tudi pomagamo z
oblikovanjem krajinsko ekoloških enot, za katere nato
oblikujemo usmeritve.
Racionalnost dela uči, daje potrebno pri vsaki nalogi predvsem ugotoviti bistvene probleme ter se prvenstveno posvetiti njim. To pomeni, da bomo med
krajinsko ekološkimi enotami posvetili vso pozornost
zlasti tistim, v katerih so razmere v pogledu gozdov in
posamičnih prvin gozdne vegetacije v krajini najbolj
neugodne, bodisi v pogledu trenutnega stanja bodisi
njihove perspektive, znotraj vsake krajinsko ekološke
enote pa tistim posamičnim prvinam gozdne vegetacije, ki so za ekološko uravnoteženost krajine ali nje.no
estetsko podobo najpomembnejše. Posvetili se bomo
tudi tistim predelom, kjer bi bilo zaradi odsotnosti
gozdov in posamičnih prvin gozdne vegetacije najbolj
potrebno osnovati skupino dreves ali zasadi ti posamič
no drevo.
Ko v krajini popravimo nedvomne napake ali preprečimo, da se nedvomne napake storijo, lahko reče
mo, da smo storili veliko, morda že tudi optimalno, saj
si ne smemo domišljati, da bi bilo, četudi bi to fizično
zmogli, za razvoj krajine najboljše, če bi nam jo uspelo
konstruirati prav do vseh podrobnosti. Na eni strani je
potrebno naravi pustiti, da si sama išče odgovore na
svoja sprotna razvojna vprašanja, in mi samo
usmerjamo njene naravne težnje, na drugi strani pa je
smiselno tudi lastnikom zemljišč omogočiti, da v dovolj širokih okvirih sprejemljivega s temi prvinami
krajine naredijo to in ono na "krajevno običajen način",
saj prav takšna njihova dejavnost oblikuje oziroma
vzdržuje v določenem območju značilno kulturno krajino.
Tako kot se je gozd skozi stoletja človekovega vpliva ohranil predvsem na predelih, ki so za kmetijsko
rabo ali naselitev manj primerni, je tudi za prenekatero
skupino dreves, drugega gozdnega rastja ali posamično
drevje v značilnostih zemljišča, na katerem se pojavljajo, mogoče ugotoviti razlog njihovega obstanka. Še
posebej to velja za prvine gozdne vegetacije ob vodnih
tokovih. Razumna raba prostora, kije v krajini uspela
vzdrževati primerno ravnotežje med gozdnimi in neGozdV 57 (1999) 3
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gozdnimi (kmetijskimi) površinami, je tudi v zunajgozdnem prostoru naravno vegetacijo ohranila vsaj na
takšnih koščkih zemljišč, ki za intenzivnejšo rabo niso
bili primerni, naravna vegetacija na njih pa rabe sosednjih zemljišč ni ovirala. Tudi tovrstne stoletne izkušnje lahko koristno uporabimo pri argumentiranju
obstoječih in načrtovanju novih skupin gozdnega drevja in posamičnega gozdnega drevja v krajini.
In }{atere so posamične prvine gozdne
vegetacije v kmetijski in primestni krajini, ki jim
je praviloma potrebno posvečati posebno
pozornost?

- Če se z odgovorom na to vprašanje malo pošalimo,
najprej tiste, kijih ni, pa bi bile v določenem predelu
z estetskega, zlasti pa ekološkega vidika nujno potrebne- potrebno jih je torej osnovati.
Posebne pozornosti so v tem pogledu potrebne krajinsko ekološke enote, ki imajo z gozdom poraslih
manj kot 10 % zemljišč. V njih si je potrebno prizadevati osnovati tako nove gozdne površine kot tudi
nove skupine dreves ali zasadi ti posamična drevesa,
saj je v takšnih okoljih praviloma tudi mnogo premalo posamičnih prvin gozdne vegetacije.
- Obvodna drevesna in grrnovna vegetacija, še posebej
na konveksnem delu zavojev vodotokov, saj je le-ta
bistvenega pomena za stabiliziranje brežin- dovoljeno naj jo bo obsekovati, ob zagotovitvi nadomestnega drevesa kakšno drevo tudi posekati, nikoli pa
krčiti.

- Stara drevesa, zaradi svojega ekološkega in estetskega pomena- potrebno jih je ohranjati in skrbeti,
da določen del drevja dočaka fiziološko starost.
- Omejki in skupine dreves, ki povezujejo večje gozdove
-osnovati je potrebno tudi kakšno skupino dreves, ki bi
prispevala k povezanosti večjih gozdnih površin.
- Vse obravnavane prvine v območjih pogostih močnih
vetrov in še posebej pasovi naravne gozdne vegetacije, ki ležijo približno pravokotna na smer teh
vetrov.
-Vse posamične prvine gozdne vegetacije s posebej
velikim ekološkim ali estetskim pomenom.
Zavod za gozdove Slovenije že pri prvih gozdnogospodarskih načrtih, ki jih izdeluje skladno z novim
Pravilnikom o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih, ter pri projektu določitve funkcij gozdov
v potrebni meri posveča pozornost tudi posamičnim
prvinam gozdne vegetacije, priznati pa moramo, da še
nismo dorekli, kako na osnovi izdelanih usmeritev
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izpeljati izdajanje navodil lastnikom zemljišč glede
posegov v skupine dreves in posamična drevesa.
Zavod za gozdove Slovenije s sodobnimi metodami
obravnave gozdnega prostora- prek računalniško uravnanih letalskih posnetkov terena - v rednih časovnih
presledkih desetih let prostorsko natančno evidentira
ne le območja gozdov, ampak tudi vse skupine gozdnega drevja in drugega gozdnega rastja ter posamično
drevje. S primerjanjem zaporednih slik bomo v prihodrlje lahko natančno ugotovili spremembe teh prvin
gozdne vegetacije.
Menim, da je smotrno in, kot sem že omenil, tudi
strokovno primerno, da se takšna navodila izdajajo
lastnikom gozdov predvsem v primerih akutnejših neugodnih stanj ali teženj v krajini ter v okoljih, kjer se
ponavljajo nepravilnosti pri delu s posamičnimi prvinami gozdne vegetacije, še zlasti, če gre za primere
teh prvin, na katere sem posebej opozoril . In seveda
lastnikom zemljišč, ki izrazijo željo po usmeritvi v delo
s temi pomembQimi prvinami krajine.
4 ŠE PREDLOG ZA BOLJŠE DELO S SKUPINAMI DREVES IN POSAMIČNIM DREVJEM

bi bilo mogoče zagotoviti skupinam gozdnih dreves in
gozdnemu drevju večje varstvo . S tem
je mišljena obvezna strokovna presoja pred posekom,
tako kot poteka v gozdu pri drevju, ki je debelejše od
30 cm. Predlog je upravičen , saj ima posamezno drevo
ali drevo v majhni skupini zunaj gozda pogosto res zelo
velik ekološki a1i/in estetski pomen, v povprečju gotovo znatno večjega kot posamezno drevo v gozdu.
Država bi morala sofinancirati tudi zasaditev dreves
zunaj gozda. Njeni tovrstni vložki bi imeli gotovo
nadpovprečni učinek pri zagotavljanju ohranjanja in
oblikovanja naravnejše, ekološko stabilnejše ter estetsko prijetnejše krajine.
posamičnemu
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Usmerjanje dela z obravnavanimi prvinami gozdne
vegetacije bi bilo uspešnejše oziroma učinkovitejše , če
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Prvo gozdarsko tekmovanje lastnikov gozdov
Posebna oblika izobraževanja lastnikov gozdov, ki
srno jo izvedli na letošnjem sejmu kmetijstva, gozdarstva in prehrane v Kranju, je tekmovanje lastnikov
gozdov v spretnostih z motorno žago. Za tekmovalni
dan smo izbrali soboto, 26. marec 1999. Tekmovanje
je kljub slabemu vremenu (če je beseda slabo sploh
dovolj opisna za tisto, kar smo bili deležni z neba med
samo prireditvijo) v zadovoljstvo vseh dobro uspelo.
Podrobna in do nas samih poštena analiza je pokazala
sicer na nekatere nebistvene pomanjkljivosti, ki pa jih
bomo na naslednjih tekmah poskušali odpraviti.
Tekmovanje sta organizirala ZGS in podjetje Gorenjski sejem, podprlo pa gaje kar nekaj sponzorjev.
Udeležba je bila presenetljivo visoka. Sodelovalo je
namreč 15 elOp, 12 so jih izbrale in pripravile območne
enote Zavoda, sodelovale pa so še tri ekipe Podeželske
158

mladine Slovenije. Vsako ekipo so sestavljali štirje
polnoletni tekmovalci, lastniki gozda oz. družinski
člaJ?.i, ki se nikoli niso poklicno ukva~ali s sečnjo (niso
bili zaposleni v proizvodnih gozdarskih podjetjih kot
sekači).

Tekmovalo se je v štirih disciplinah:
l. Zasek in podžagovanje
2. Kleščenje z motorno žago
3. Podiranje droga na balon
4. Kombinirano prežagovanje hlada
V sak tekmovalec je tekmoval le v eni disciplini. Za
samo izvedbo tekmovanja je skrbel organizacijski
odbor, organizirana je bila sodniška ekipa.
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Tekmovanje je odprl župan mestne občine Kranj,
g. Mohor Bogataj, same tekmovalce pa je spodbudil
in pozdravil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Ciril Smrkolj, ki si je tekmovanje tudi ogledal, podelil nagrade in na koncu vsem tekmovalcem
pa tudi organizatorjem čestital. Dokler ni začelo moč
neje deževati, je bilo med obiskovalci sejma veliko
zanimanja za dogajanje na tekmovališču, kasneje pa
so vztrajali le redki gledalci pa seveda tisti, ki so bili
tam po službeni dolžnosti, ter seveda sami tekmovalci.
Kljub slabemu vremenu je bilo vzdušje odlično, tekmovalen duh pa ves čas na visoki ravni. Najbolj atraktivna disciplina je bila podiranje droga na balon, najbolj
zahtevna pa zasek in podžagovanje.
Rezultati v duhu olimpijskega načela pravzaprav
niso tako pomembni, vseeno pa je prav, da na tem
mestu objavimo vsaj zmagovalce v posameznih disciplinah in vrstni red treh najboljših ekip ..

času

in prostoru

Zasek in podžagovanje: Matija Gabrenja- ekipa
Postojne
Kleščenje z motorno žago: Stanko Goličnik
ekipa Nazarij
Podiranje droga na balon: Milan Ceferin- ekipa
Kranja
Kombinirano prežagovanje: Silvo Tomšič ekipa Postojne
Ekipno je prvo mesto zasedla ekipa Postojne, drugi
so bili domačini, tretji pa Tolminci.
S tekmovanji bomo v bodoče še nadaljevali - tako
je bilo vsaj mnenje sodelujočih in večine tistih, ki smo
prireditev pripravili. Vprašanje je samo, kje in kdaj.
Ker je potrebno stvari še domisliti, zaenkrat kaj več o
tem ne bi govorili, drži le to, da se bomo trudili za
organizacijo tekmovanja tudi v naslednjem letu.
Jurij Beguš

Zmagovalne ekipe Postojne, Kranja in Tolmina (Foto: Jošt Jakša)
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Izboljšanje delovnih pogojev in povečanje produktivnosti v gozdarstvu (seminar)
Seminarje potekal od 9. do 13. septembra 1998 v
Banski Štiavnici (Slovaška), organiziral pa ga je skupni
komite za gozdarsko tehnologijo management in izobraževanje ECE/FAO/lLO. Udeleženci semina~ja so
prišli iz Evrope in z Japonske.
Seminar je potekal v šestih programskih sklopih:
l. Varstvo pri delu
2. Poklicno izobraževanje
3. Rotacija pri delu, povečanje in obogatitev dela
4. Plačilo za delo
5. Posebnosti dela, ki ga opravljajo pogodbeni izvajalci
6. Prispevek raziskovalnega dela
Na seminarju je bilo predstavljenih veliko prispevkov, od katerih sem izbral le najzanimivejše.
Na začetku je bil predstavljen Kodeks varstva pri
delu in zdravja v gozdarstvu, ki ga je izdala Mednarodna organizacija za delo (ILO). Kodeks je med
vladami, delodajalci in delavci že naletel na dober
odmev. Poudarja potrebo po integriranem pristopu,
razvil paje celotno piramido potrebnih ukrepov.
Raziskava med poljskimi sekačije pokazala, daj ib
le 15 % uporablja zaščito za oči, le 19 % zaščito za
sluh, nobeden med njimi pa ne uporablja zaščitnih hlač.
Udeleženci seminarja niso mogli skriti začudenja, da
država dopušča takšno nedoslednost pri uporabi zaščit
nih sredstev. Pri nas je stanje v gozdarskih gospodarskih družbah verjetno bistveno boljše, pri zasebnih lastnikih gozdov, ki sami opravljajo gozdna dela v svojem
gozdu ali v obliki medsosedske pomoči, pa najbrž ne
bistveno.
Denacionalizacija je na Slovaškem zmanjšala površino državnih gozdov za polovico (gozdove so vrnili
predvsem raznim zvezam in podjetjem, mestom in
skupnostim ter v zadnjem času cerkvi). Zakon iz leta
1995 prepoveduje privatizacijo nacionalnega gozdnega
fonda in udeležbo tujega kapitala v gozdarstvu nasploh.
Zato je stanje v tej gospodarski panogi stabilno. Pomen
sindikata na Slovaškem je velik, saj združuje praktično
vse delavce v državnih gozdovih, narašča pa tudi
članstvo iz drugih lastninskih kategorij.
Zelo zanimivo je stališče škotskega udeleženca, ki
ugotavlja, da morajo biti gozdarji bolj prisotni v družbi
(na lokalni in državni ravni), ker je le tako mogoče
lastne ideje pretvoriti v dejanja. Zanimivo bi bilo ugotoviti, koliko gozdarjev v Sloveniji sedi v svetu Zavoda
za gozdove in v občinskih svetih, v državnem zboru
ter drugih družbenih telesih, kjer se sprejemajo odlo160

čitve, ki so tako ali drugače povezane z gozdnim prostorom.
Na področju ergonomskih raziskav bo v bodoče
težišče predvsem na raziskavah stroškov in dobičkov
ergonomskih investicij s ciljem informirati delodajalce
o koristnosti ergonomije.
Sam sem imel prispevek z naslovom Koncesije za
gozdno delo v državnih gozdovih, ki sva ga pripravila
skupaj s prof. dr. l. Winklerjem. Z razpravljalci smo
ugotovili, da gre za izjemen primer odnosa države do
svojih gozdov v Evropi. V zelo omejenem obsegu se
pojavlja ponekod v Angliji. Razpravljalci so označili
koncesijo kot odnos z izrazito negativnim predznakom,
značilnim za Evropo prejšnjega stoletja ali za tropske
gozdove in Severno Ameriko. Spraševali so se, kje se
je izgubilo tradicionalno dobro in svetovno znano slovensko gozdarstvo in kaj je bil temeljni razlog za te
spremembe. Pojasnil sem, daje temeljni razlog v želji
po ločitvi podjetniškega in javnega v gozdarstvu in da
je oblast zavrnila priporočila gozdarske stroke o javnem podjetju. Kljub zagotovilom, da ima javna goz~
darska služba velike pristojnosti pri operativni izvedbi
in nadzoru koncesij, razpravljalcev nisem prepričal o
modrosti teh ukrepov. Slovenija tako ostaja unikum v
evropskem prostoru na tem področju.
Mimogrede - v odmoru mi je nek udeleženec iz
tujine (iz nekega gozdarskega podjetja) ponudil "sodelovanje" na področju koncesij (tj. kako bi mi prišli
do koncesije). Do danes se sicer še ni oglasil, toda
spodbudil me je v razmislek, kaj se bo zgodilo v jutrišnji svobodni Evropi. Rezervacija koncesij za gospodarjenje z državnimi gozdovi samo za slovenska podje~a najbrž ne bo zdržala. Ali bodo v naših državnih
gozdovih lahko delali tujci s svojo visoko produktivno
tehnologijo, na našemu gozdarstvu in gozdarski doktrini tuj način? Tudi možno, ampak povsem brez potrebe. Nobena evropska dežela nima gospodarjenja z
gozdovi urejenega s koncesijami! Neumnost, ki si jo
bomo popolnoma sami zakuhali (in ne Evropa) in kije
nas Slovence že velikokrat drago stala, se utegne
ponoviti.
Po predstavitvi referatov smo oblikovali dve delovni
skupini za oblikovanje zaključkov in priporočil. Sprva
nas je voditelj zasedanja želel razdeliti glede na
pripadnost oziroma nepripadnost Evropski unij i. Nekaj
časa sem opazoval odzive sodelujočih, ki so se s tem
kar strinjali. Končno sem opozoril zbrane na neprimernost takšne (politične) delitve (značilne za Evropo
GozdV 57 (1999) 3
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včerajšnjega dne) in predlagal interesno oblikovanje
skupin. Požel sem splošno odobravanje predvsem predstavnikov nečlanic pa tudi članic in zlasti predsednika
komiteja ECE/FAO!ILO (po narodnosti Grk). Slednji
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mi je zaupal, da imajo nekateri zelo radi delitev na
politični osnovi, ki z Evropo brez meja nima veliko
skupnega.
Mag. Darij Krajčič

Stali šča

in odmevi

Ohranimo melodije narave
Pri odkazilu drevja je že v navadi, da se za posek
votla drevesa, ki sicer s svojo krošnjo res
zasenčujejo določen prostor, toda v svojem duplu nudijo dom neštetim trubadurjem narave. S sečnjo takih
dreves ni gospodarske koristi; gozdarji morda izvršijo
gojitvena dela v gozdovih, vendar to ne odtehta škode
z odvzemom valilnice, knnilnice in domovanja pticam.
Morda bi bilo koristneje tako drevo oklestiti. Kar poglejmo votlake, če so še kje, kako so prevrtani. To nam
priča, da tu nekdo živi in dela. Ponavadi je to gozdni
bobnar - žalna, ki pa jo žal vse redkeje vidimo. Ne
smemo pozabiti tudi na polha, čebele, žuželke in ostale
drevesne prebivalce gozdov. Znano je, da mora tudi v
gozdu vladati neko ravnovesje med rastlinskim in živalskim svetom; če le en člen te verige manjka, pride
do negativnih posledic. Ker je vse manj ptic, prihaja
do prerazmnožitve različnih insektov in bolezni, ki vse
bolj ogrožajo naše gozdove.
Najugovzhodnih obronkih Roga smo si že pred leti
omislili poseben znak za omenjena drevesa. To je znak,
ki ima obliko ptičjega kljuna <. Znak narišemo na
drevesa s sprejem v prsni višini. Seveda morajo drevesa ustrezati že zgoraj navedenim pogojem in če teh
dreves nismo našli v odrastem gozdu z debelejšimi
drevesi, jih poiščemo že v razvijajočem gozdu in jih
vzgajamo v ta namen. Po strokovnih merilih naj bi bilo
označijo

teh dreves 5-1 Ona hektar. Tako stanje zasledimo le v
pragozdu. Tako izbrana drevesa naj bi tvorita tako
imenovan večni krog življenja. Potrebno bi bilo na·
praviti evidenco teh dreves po gozdnih revirjili sočasno
z drugimi gozdnimi evidencami.
Kaj me je vzpodbudilo k pisanju teh vrstic?
Gozd je treba znati opazovati. Pričeti je treba že pri
otrocih v vrtcih, nadaljevati v šolah, izobraževati in
ozaveščati odrasle in, kot vidimo, tudi stroko. Sam sem
velik ljubitelj gozda, v njem dnevno iščem zdravje in
razvedrilo. To počenja tudi velik del mojih sodržavljanov. Zgoraj omenjenih dreves paje v naših dolenjskih in belokranjskih gozdovih zelo malo, vedno manj,
na nekaterih območjih jih sploh ni več. Večkrat so tega
krivi prav gozdarji . Le-ti bi morali bolj misliti tudi na
ptice, saj so le-te del gozdnega bogastva. Vra čajmo jim
tisto, kar jim večkrat brezbrižno jemljemo - dom in
hrano. Kje so sicer znana gozdarska načela o trajnosti,
sonaravnosti in mnogonarneskosti gozdov in gozdnega
prostora, kje so naravovarstvena načela, žal vse bolj
na pamet ponavljana, če pademo že na prvem izpitu?
Zato vsi na delo, za varstvo naših ptic in gozdnih zborov, ne samo na Dolenjskem in v Beli krajini, ampak
po celotni Sloveniji, da ne bo za vse prepozno.
Franc Janež

O prevodu resolucije o gozdarski strategiji EU pa tudi o gozdnih storitvah in
ekonomski trajnosti odslej na internetu
Mag. Golob v svojem odgovoru na moj prispevek
Slovenske predstavitve resolucije EU o Evropski gozdarski strategiji (GozdV l, 1999) meni, da Gozdarski
vestnik ni pravo mesto za razpravljanje o napakah in o
ustreznosti nekega prevoda, takšno pa je tudi mnenje
uredniškega odbora Gozdarskega vestnika.
Mag. Golob na koncu prispevka izrazi željo, naj
strokovno javnost seznanim s pojmom ekonomska
trajnost, ki gaje v prevodu resolucije pomotoma izpustil.
GozdV 57 (1999) 3

Razprava o vsebini nekaj odstotkov resolucije o
gozdarski strategiji EU je po mojem mnenju koristna,
saj se je pokazalo, kako zahtevno delo je prenašanje
političnih in zakonodajnih dokumentov iz drugih
družbeno-političnih okolij v naš sistem. Zato bom
odgovor na prispevek mag. Goloba skupaj z razlago
pomena ekonomske trajnosti predstavil na svoji spletni
strani : http://www.uo.i-Ji .si/-bfsinko/index.html.
Mag. Milan Šinko
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Društvene vesti
Letno
dežel

srečanje

upravnih odborov (nekaterih) gozdarskih društev alpskih

Vsako leto se konec oktobra sestanejo člani upravnih odborov gozdarskih društev alpskih dežel, in to
vedno v drugem kraju. Predstavniki petih ~ozdarskih
društev (Južne Tirolske, Bavarske, Tirolske, Graubundna in Vorarlberga) na tem sestanku podajo kratka
poročila o aktualni gozdarski problematiki v teh področjih.

Lanskoletnega sestanka v gorski vasici Tarasp v
kantonu Graubiinden (Švica) sva se po nekajletnem
premoru udeležila predsednik naše Zveze gozdarskih
društev, Ignac Pišlar, in Branko Štampar.
Poročila posameznih društev so poudarjala naslednje:
-Južnotirolski gozdarji so potarnali nad (pre)obilico
padavin v letu 1998, saj so zato imeli na terenu mnogo problemov i erozijo in poplavami. Ugotovili so,
da na Južnem Tirolskem 25 %gozdov ni naravnih,
ostali pa imajo elemente naravnega gozda. Njihovi
gozdarji so dejavni tudi v tujini, saj pomagajo koJegorn v Albaniji in Pakistanu.
- Bavarski gozdarji so povedali, da bo septembra
1999 v kraju Schwerin 1OO-letnica Nemškega gozdarskega društva. Njihov problem pa je še vedno
preštevilna divjad v gozdovih in preveč žvepla v
zraku. Zanimiv je tudi podatek, da elektrarnam (zažigalnicam) na odpadke v Nemčiji že primanjkuje
surovin. Sortiranje odpadkov v gospodinjstvih je že
tako popolno (skoraj vse gre v reciklaža), da za kurjavo ne ostane skoraj nič več.
- Tirolski gozdarji so potožili nad slabim zdravstvenim stanjem zlasti varovalnih gozdov. Na področju

Gozdarski smučarski dan,

Gače

Južnotirolski gozdarji bodo junija 1999 v kraju
Kal teru pripravili tridnevno srečanje gozdarjev alpskih
dežel in pričakujejo okoli 400 gostov (tudi iz Slovenije). Tema tega posvetovanja bo Nižinski gozd.
Naslednje srečanje upravnih odborov delovne skupnosti gozdarskih društev alpskih dežel pa bo spet oktobra 1999 na Bavarskem.
Branko Štampar

'99

Člani Društva Lnženirjev in tehnikov gozdarstva
Novo mesto smo že v letu 1998 obljubljali pripravo
državnega gozdarskega smučarskega tekmovanja, katerega izvedbo je lanskoletna zelena zima povsem onemogočila. V letošnjem letu nam je debela snežna odeja
ponudila vse možnosti za lepo tekmovanje. Žal pa je
natrpan urnik gozdarskih smučarskih tekmovanj odrinil državno prvenstvo v marec, kar je bilo zopet skoraj
usodno. Zahvaliti se moramo članom SKJezersko, ker
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gorskega turizma pa so razvili poseben model gorskega kolesarjenja in ustvarili red na tem področju.
- Vorarlberški gozdarji so povedali, da je pri njih
vprašanje biomase pravi bum. Drugo, kar je zanimivo,
pa je, da je v Evropski uniji že preveč mleka in da
mu cena pada. Zaradi tega pada tudi stalež goveje
živine in zaradi vsega tega pričakujejo zaraščanje
pašnikov.
- Švicarski gozdarji pričakujejo napad politikov na
gozdarsko stroko. Politiki pravijo, daje gozdarjev v
Švici preveč. Napovedujejo večanje (združevanje)
gozdarskih revirjev in ukinjanje delovnih mest med
gozdarskimi strokovnjaki. Če se bo to zgodilo, se
pojav1ja vprašanje obstoja srednjega šolstva v gozdarstvu, ali pa bo v bodoče izobrazba gozdarjev pomanjkljiva.
- Kolega Pišlar je na prošnjo gostiteljev na kratko
opisal gozdarsko problematiko v Sloveniji, ki pa jo
slovenski gozdarji bolj ali manj dobro poznamo.

so na snežnih zaplatah pripravili progo, ki je omogočala enake pogoje za vse tekmovalce.
Kljub slabemu vremenu se je 5. marca letos na
smučišču Rog Črmošnjice (lokalno Gače) sredi Kočev
skega Roga zbralo 12 tekmovalk in 95 tekmovalcev,
ki so tekmovali za 14 različnih ekip. Poleg desetih
ekip z gozdnogospodarskih območij so se prijavili tudi
predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, predstavniki Biotehniške fakultete (Oddelka
GozdV 57 (1999) 3
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za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire), Društva študentov gozdarstva in Srednje gozdarske in lesarske šole
Postojna. V veleslalomu seje pomerilo 93 smučarjev,
tekačev paje bilo 27.
Med dvanajstimi tekmovalkami je v veleslalomu
zmagala Špela Habič (GD Postojna) pred Nevo
Thorževskij (DIT Novo mesto) in Branko Jerala (GD
Bled). V najstarejši moški skupini je tekmovalo dvajset
veleslalomistov, zmagal pa je Primož Bobnar (DIT
Novo mesto), drugo mesto je zasedel Silvo Podobnik
(DIT Posočja Tolmin) in tretje Stane Pirc (DIT Novo
mesto). Med sedemnajstirni tekmovalci srednje starostne skupine je bil najhitrejši Milan Rozman (KGD
Kranj), med prvo trojico pa sta se uvrstila še Stanko
Grošelj (DIT Posočja Tolmin) in Janez Šemrl (GD
Bled). S petintridesetirni veleslalomisti je bila najmlajša skupina tudi najštevilčnejša . Z najboljšim časom
dneva je zmagal Robert Čuk (GD Postojna) pred
Petrom Murijem (Društvo študentov gozdarstva) in
Janezom Krčem (BF, Oddelek za gozdarstvo) .
V troboju tekačic na smučeh je bila najhitrejša
Mirjam Mikulič (GD Kočevje), druga je v cilj pritekla

Slika 1: V veleslalomu se je pomerilo 93
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smučaijev

Špela Habič (GD Postojna) in tretja Neva Thorževskij
(DITNovomesto). Moški so tekmovali v dveh starostnih skupinah. V starejši skupini z dvanajstimi tekači
je zmagal Franc Ivančič (GD Postojna) pred Janezom
Konečnikom (GD Kočevje) in Francem Sterletom (Gb
Postojna) . Mlajša skupina je prav tako štela dvanajst
tekmovalcev, najhitrejši med njimi paje bil Tone Rok
(GD Postojna), sledila pa sta mu France Pogačnik
(KGD Kranj) in Mirko Perušek (GD Kočevje) .
Vsi najboljši so na zaključni zabavi prejeli medalje
in praktične nagrade, najboljše ekipe pa tudi pokale.
Najuspešnejši so bili tekmovalci iz Gozdarskega društva Postojna, pred Društvom inženirjev in tehnikov
gozdarstva Novo mesto in Kranjskim gozdarskim
društvom. Ples in druženje do večernih ur sta bila
zadosten dokaz, da je kljub težkim pogojem in slabim
vremenskim razmeram dan lepo uspel.
Naslednjim organizatorjem državnega gozdarskega
smučarskega tekmovanja želimo veliko sreče.
Andrej Kotnik

Slika 2: Start tekaške preizkušnje (Vse foto : Robert Vidervol)
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Kadri in izobraževanje
Pregled diplomskih nalog diplomantov univerzitetnega študija na Oddeli{U
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, zagovarjanih
v letu 1998
JURGELE, Jurij
OBLIKOVANJE VEČNAMENSKEGA PARKA V NAČRTOVANEM ŠIRJENJU MESTNEGA SREDIŠČA
KRANJA.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
1998, IX, 99 s., 18 virov
GDK 270:272:( 497 .12*03 Kranj):(043.2)
Mentor: prof. dr. Sonja Horvat- Marolt; recenzent: doc. dr. Jurij Diaci; dat. zagovora: 21. l. 1998
VRECL, Matjaž
GOZDARSKA POLITIKA AVSTRJJE.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
in oboovljive gozdne vire. 1998, VIII, 64 s., 28 virov
GDK 903 :(436): (043 .2)
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler; recenzent: prof dr. Franc Gašperšič; dat. zagovora: 21. l. 1998
JAKOP, Primož
RAZVOJVARSTVANARAVENASLOVENSKEMMEDSVETOVNIMA VOJNAMA.-Diplomskanaloga.Ljubljaoa,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, VII, 72 s., 83 virov
GDK 907" 1919-1941 ":(497.12):(043.2)
Mentor: prof. dr. Boš~an Anka ; recenzent: doc. dr. Jurij Diaci; dat. zagovora: 16. 3. 1998
CESAR, Peter
URESNIČEVANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI LASTNIKOV GOZDOV NA OBMOČJU REVIRJA SELE (KE

SLOVENJ GRADEC).- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire. 1998, VIII, 44 s., 12 virov
GDK 923..4:933+935:(497.12* 11 Sele):(043.2)
Mentor: prof. dr. lztok Winkler; recenzent: doc. dr. Boštjan Košir; dat. zagovora: 16. 3. 1998
KOSJEK, Alojz
STANJE GOZDNlH CEST IN POTREBNA VIŠINA SREDSTEV ZA NJlliOVO OPTIMALNO VZDRŽEVANJE
V OBČINI RUŠE.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biote]miška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire. 1998, IX, 71 s., 14 virov
GDK 383.4:(497.12 Ruše) :(043.2)
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik; recenzent prof. dr. Iztok Winkler; dat. zagovora: 22. 4. 1998
BELAK, Danilo
GOZDNI REZERVAT BABJI LOŽIČ PRT LJUTON1ERU.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire. 1998, XII, 1O1 s., 38 virov
GDK 228.81 :(497.12 Babji Ložič)):(043.2)
Mentor: doc. dr. Jurij Diaci; recenzent: prof. dr. Boštjan Anka; dat. zagovora: 22. 4. 1998
ROZMAN, Jurij
ANALIZA SPREMEMB KULTURNE KRAJINE NA PRIMERU DELA KATASTRSKE OBČINE LOM POD
STORŽIČEM.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne
vire. 1998, X, 111 s., 37 virov
GDK 91 :(497.12*02):(043.2)
Mentor: prof. dr. Boštjan Anka; recenzent: viš. pred. Dušan Robič; dat. zagovora: 22. 4. 1998
ILC, Urban
DRUŽBENO EKONOMSKA PRESOJA PAŠE V GOZDU NA OBMOČJU PLANINE KRANJSKA DOLINADiplomska naloga. Ljubljana, Biotelmiška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, X,
79 s., 55 virov
GDK 268.1:908.1 :913:(497.12*02 Pokljuka):(043 .2)
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler; recenzent: prof. dr. Boštjan Anko; dat. zagovora: ll . 5. 1998
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LOGAJ, Liljana
VARSTVO GOZDOV KOT STROŠEK GOZDNE PROIZVODNJE.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, IX, 59 s., 57 virov
GDK 4:651.6: :(497 .12):(043.2)
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler; recenzent: prof. dr. Janez Titovšek; dat. zagovora: 11. 5. 1998
BRAČIČ, Bojan

EKONOMSKI UČINKI SMREKOVIH MONOKULTUR NA RAKOVCU.- Diplomska naloga. Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire. 1998, VIII, 44 s., 16 virov
GDK 228.2:174.7 (Picea excelsa):651: :(497.12*09 Rakovec):(043.2)
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler; recenzent: doc. dr. Jurij Diaci; dat. zagovora: 11. 6. 1998
TRAJBER, Drago
UGOTAVLJANJE VARIABILNOSTI GRADNA Quercus Petraea (Matt. (Liebl.)) V SLOVENIJI Z ANALIZO
LISTOV.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovlj ive gozdne vire.
1998, XIII, 98 s., 33 virov
GDK 176.1 Quercus petraea (Matt. Lieb1.):164 Quercus petraea (Matt. Liebl.) :(497.12):(043.2)
Mentor: prof. dr. Franc Batič; recenzent: prof. dr. Sonja Horvat- Marolt; dat. zagovora: 12. 6. 1998
ČIŽMEK, Viljem

TATVINE LESA NA OBMOČJU KRAJEVNE ENOTE SENOVO V OBDOBJU 1990-1997.- Diplomska naloga.
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, X, 33 s., 7 virov
GDK 933.8:922.1:(497.12*08 Senovo):(043.2)
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler; recenzent doc. dr. Igor Potočnik; dat zagovora: 10. 7. 1998
GOBEC, Jože
POMLAJEVANJE NASADOV SMREKE (Picea abies Km·st.) NA RUDNICI PRI PODČETRTKU.- Diplomska
naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, X, 66 s., 20 virov
GDK 228.7 Picea abi es (Karst. )+226:231 :(497 .12*09 Rudnica) :(043 .2)
Mentor: doc. dr. Jurij Diaci; recenzent: doc. dr. Andrej Bončina; dat. zagovora: 5. 8. 1998
PIŠKUR, Mitja
RAZŠIRJENOST IN RASTNE ZNAČILNOSTI MALEGA JESENA (Fraxinus onms L.) V SLOVENIJI.Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovlji ve gozdne vire. 1998, XII,
82 s., 19 virov
GDK 176.1 Fraxinus om us (1.)+181 :562.16:561.1:561.2:(043.2)
Mentor: prof. dr. Marijan Kotar~ recenzent: doc. dr. Jurij Diaci; dat. zagovora: 31. 8. 1998
BRUNEC) Zdenko
PRAG GOSPODARNOSTI V ZASEBNIH GOZDOVIH NA OBMOČJU K. O. PETANJCI.- Diplomska naloga.
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, VII, 62 s., 11 virov
GDK 923.4:307:765:(497.12* 13 Petanjci):(043.2)
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler; recenzent prof. dr. Franc Bizjak; dat. zagovora: 31. 8. 1998
GARTNER, Andrej
PROBLEMATIKA RAZMEJEVANJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ V BOHINJU.- Diplomska naloga. Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, X, 85 S. 1 50 virov
GDK 907.1:908.1:535 :(497.12 Bohinj):(043.2)
Mentor: prof. dr. Boštjan Anka; recenzent: viš. pred. mag. Dušan Robič; dat. zagovora: 31. 8. 1998
KADUNC, Aleš in RUGANI, Tihomir
ZGORNJA GOZDNA MEJA V NOTRANJEM BOHINJU.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, XVII, 123 s., 37 virov
GDK 228.9:(497 .12""02 Notranji Bohinj):(043.2)
Mentor: prof. dr. Marijan Kotar; recenzent: prof. dr. Marko Accetto; dat. zagovora: 3. 9. 1998
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OCVIRK, Aleš
ZAKUP DRŽAVNIH GOZDOV NA PRJMERU GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE MISLINJA.- Diplomska
naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, XIII, 51 s., 9
virov
GDK 923.4:(497 .12"11 Mislinja):(043.2)
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler; recenzent: doc. dr. Andrej Bončina; dat. zagovora: 25. 9. 1998
DEMŠAR, Matej
POGLED ŠTUDENTSKE JAVNOSTI NA GOZD.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, vr, 68 s., 19 virov
GDK 903.1(043.2)
Mentor: prof. dr.lztok Winkler; recenzent: prof. dr. Boš~an Anka; dat. zagovora: 14. 10. 1998
KUNSTELJ, Rudolf
UČINKI ODPIRANJA GOZDOV S CESTAMI NA POVPREČNE PREVOZNE RAZDALJE.- Diplomska naloga.
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, XI, 89 s., 35 virov
GDK 383.1:377.45-0 15.6:(497.12 Korošica):(043.2)
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik; recenzent: doc. dr. Boštjan Košir; dat. zagovora: 15. 1O. 1998
SAMEC, Aleš
DRUŽBENE RAZMERE ZA UVELJAVLJANJE NOVIH TEHNOLOGIJ ENERGETSKE RABE LESNE
BIOMASE V AVSTRIJI IN SLOVENIJI.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, VI, 54 s., 46 virov
GDK 33 L 1:88:839.31 :(436):(497 .12):(043 .2)
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler; recenzent: doc. dr. Boštjan Košir; dat. zagovora: 15. lO. 1998
CEVC, Marjeta. DOŽIVLJANJE GOZDA KOT NOSILCA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA.- Diplomska naloga. Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, VI, 75 s., 42 virov
GDK 907:945.2:945.29:(497 .12):(043.2)
Mentor: prof. dr. Boš~an Anka; recenzent: doc. dr. Jože Ramovš; dat. zagovora: 23. 11. 1998
VIDERVOL, Robert
INFORMACIJSKE OSNOVE IN GIS PRl GOSPODARJENJU Z DIVJADJO.- Diplomska naloga. Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1998, VI, 77 s., 41 virov
GDK 58+ 156: (497.12 Poljanska dolina ob Kolpi):(043.2)
Mentor: prof. dr. Mi~an Hočevar; recenzent: prof. dr. Miha Adamič; dat. zagovora: 23. 11. 1998
BOŽIČ, Janez

NOTRANJI GOZDNI ROB IN REAKCIJSKA SPOSOBNOST SMREKE NA PRlMERU POKLJUŠKEGA
GOZDA.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
1998, VII, 68 s., 50 virov
GDK 231.1 :267:(497.12 Pokljuka ):(043.2)
Mentor: prof. dr. Dušan Mlinšek; recenzent: doc. dr. Jurij Diaci; dat. zagovora: 26. 11. 1998

Pregled pripravila mag. Teja Koler- Povh
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Strokovno izrazje
Gozdarsko strokovno izrazje
Tenninološka komisija je sprejela dva nova izraza za slovenski gozdarski slovar in objavlja spet nekaj zanimivih
izrazov iz prevoda Lex icon silvestre, za označevanje različnih površin na gozdnem obratu .
Slovenski prevod

Nemško geslo
(razlaga)

medmetrski, -a, -o
(npr. sortimenti, hlodi, pri kate1ih tržne dolžine niso v celih metrih)
motorna žaga f
za nego drevesa
(motoma žaga za vrtnarsko obžagovanje dreves (vej), za drevesno kirurgijo)

Motorsage ffiir Baumpflege

114.52. 03.40 0035 310<
Unland n
nedonosna površina f
(površina zemljišča , ki tudi pri urejenem gospodarjenju ne daje donosa)
615 .. 21.40 1856
Odl and n
neuporabna površina f
(površina zemljišča, ki je zaradi njenih naravnih danosti in/ali zaradi gospodarskih ali socialnih razlogov ne
uporabljamo)
615 .. 20.40 1855
Nebenflache f,
negozdna površina f
nichtforstlicbe Betriebsflache f
(vse površine gozdnega obrata, ki niso gozdna posest in imajo ustrezen lasten gospodarski pomen npr. travniki,
peskokopi, lesna skladišča)
615 .. 14.40 0825
Nichtholzboden m; Nichtholzbodenflacbe f
lesnoneproizvodna površina f
(vse površine v gozdnem predelu, kijih neposredno ne uporabljamo za proizvodnjo lesa (n.pr. polja, drevesnice,
poti, nedonosne površine))
615 . .23.40 1858
Waldflache f
(z gozdom pokrita ali le

gozdna površina f
začasno

neporasla površina tal)

615 .. 15.40 0826 2471
Holzbodenflache f
(del gozdne posesti, ki je pridržan za proizvodnjo lesa)

lesnoproizvodna

površina f

Marjan Lipoglavšek
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Uredniški odbor Gozdarske založbe, komisije pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije in

člani

komisij so:

Gozdarska založba: urednik: Borut URANKAR; člani: doc. dr. Boštjan Košir, Ignacij Pišlar.
Komisija za strokovno izobraževanje: pred.: Pavel VRTOVEC; člani: prof. dr. Miha Adamič, mag. Mirko Medved.
Komisija za gozdarsko strokovno terminologijo: pred.: prof. dr. Marjan LlPOGLAVŠEK; člani: prof. dr. Manin Čokl ,
mag. Teja Koler, Arne Kozina, Marjanca Pavle, mag. Igor Smolej, Danilo Škulj, Janko Žigon.
Komisija za popularizacijo gozdarstva; pred.: Borut DEBEVC; člani: Brane Gradišnik, Kararina Groznik, Špela Habič,
Jošt Jakša , Tone Prelesnik.
Komisija za stike s tujino: pred.: Ignacij PIŠLAR; člani: prof. dr. Miha Adamič, France Cafllik, prof. dr. Mi ian Hočevar,
Maksimiljan Mohorič, Marjan Šebenik ml., Branko Štampar.
ZVEZA
GOZDARSKIH Komisija za etiko: pred.: doc. dr. Boštjan KOŠIR; č lani : prof. dr. Bošjan Anko, Janez Košir.
Sekcija za prostoživeče živali: pred.: Anton SIMONIČ ; člani : Jošt Jakša, Iztok Koren, Iztok Ožbolt, Mirko Pen1šek,
DRUŠTEV
Milan Podlogar.
SLOVENIJE
Sekcija sodnih cenilcev: pred.: Damjan PAVLOVEC; člani: Edo Goričan, Anton Kastelic , Janko Vidmar.
Delovna skupina za računalništvo in informatiko: pred.: doc. dr. Boštjan KOSIR; član i : Blaž Bogataj. mag. Janez Krč.
Predstavnik v Inženirski zbornici Slovenije: Peter Huis, Andrej Klinar.
Delovna skupina pri ZGDS za povezavo z zbornico: doc. dr. Boštjan Košir, Dušan Gradišar.

Gozdarski vestnik, LETNIK 57 • LETO 1999 • ŠTEVILKA 3
Go~darski

vestnik, VOLUME 57 • YEAR 1999 • NUMBER 3

Glavni urednik 1 Editor in chief
Borut Urankar
Uredniški odbor 1Editorial board
prof. dr. Miha Adamič, asist. mag. Robert Brus, Dušan Gradišar, Jošt Jakša,
prof. dr. Marijan Kotar, prof. dr. Ladislav Paule, prof. dr. Heinrich Spiecker,
mag. Mirto Medved, prof. dr. Stanislav Sever, mag. 2ivan Veselič,
prof. dr. Iztok Winkler, Baldomir Svetliči č
Tehnični urednik 1 Technical editor
Blaž Bogataj
Lektor 1Lector
Vita Novak
Dokumentacijska obd.Jindexing and classification
mag. Teja Cvetka Koler- Povh
Uredništvo in uprava 1Editors address
ZGD Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel.: +386 61 271-406, 271-407
E-mail: gozdarski.vestnik@gov.si
Domača stran: http://www.dendro.bf.uni-lj.si/gozdv.html
2iro račun 1 Cur. ace. 50101-678-48407
Tisk: Euroraster d. o. o., Ljubljana
Izdelava fotolitov: Euroraster d. o. o., Ljubljana
Poštnina plačana pri pošti 11 02 Ljubljana
Letno izide 1Oštevilk 1 1Oissues per year
Posamezna številka 800 SJT. Letna individualna naročnina 5.500 SIT, za dijake in
študente 3.000 SIT. Letna naročnina za inoz.emstvo 100 DEM. letna naročnina za
podjelja 22.000 SIT.
Izdajo številke podprlo 1 Supporl.ed by
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS
Na osnovi mnenja Ministrstva za kulturo RS št. 415-429/98 z dne 01.04.1998 šteje revija
Gozdarski vestnik med proizvode, za katere se plačuje 5 %davek od prometa proizvodov
(Ur. list RS št. 18/90,33/90, 9/91,20/91,33/91 ).
Gozdarski vestnik je eferiran v mednarodnih bibliografskih zbirkah 1Abstract from the
journal are comprised jn the international bibliographic databases:
CAB Abstract, TREECD, AGRIS, AGRICOLA

V gorah

Avtor fotografije: Janez Konečnik , dipl. inž.
gozd.

Mnenja avto~ev objavljenih prispevkov nujno ne izražajo stališč založnika niti
uredniškega odbora. 1 Opinions expressed by authors do not necessarily reflect the
policy of the pub/isher nor the editorial board.

Naslednja številka izide v zadnji dekadi
junija \999.

168

GozdV 57 (1999} 3

Spoštovani!
Zveza gozdarskih društev Slovenije Vas v času Tedna gozdov vabi na naslednji
ekskurziji:
Prva ekskurzija bo v ponedeljek, 24. maja 1999, potekala pa bo na področju
slovenske Istre. Organizirali jo bodo gozdarji iz Sežane.
Ob 8:00 se bomo z avtobusom iz Ljubljane odpeljali do gradu Socerb, kjer nam bodo
domačini predstavili zgodovino tega zanimivega gradu, nato pa se bomo odpravili do
ZVEZA
kraja Kastelec. Predviden je ogled hudourniško urejenih kraških požiralnikov. Kasneje
GOZDARSKIH bomo potovali mimo Črnega Kala do cerkve sv. Trojice v Hrastovljah . Po ogledu
DRUŠTEV znamenitih fresk pa se bomo v okolici Hrastovelj seznanili še s hudourniškimi posegi za
SLOVENIJE umiritev erozijskih žarišč . Kosilo bo okrog 14:00. Pot bomo nadaljevali do sečoveljskih
solin, kjer se bomo seznanili z načinom pridelovanja soli in si ogledali etnografski muzej.
Kotizacija znaša 3.500 SIT.
ru ga ekskurzija bo v sredo, 26. maja 1999, in sicer na Štajersko. Namenjena je gozd arjem veteranom ,
i bi si želeli ponovno srečati s kolegi in skupaj z gozdarji s celjskega področja preživeti prijeten dan. Ekskurzij
o organiziralo Celjsko gozdarsko društvo.
dhod iz Ljubljane bo ob 8:15. Prvi postanek bo v Celju, kjer se nam bodo pridružili kolegi s štajerske; tob
redvidoma ob 10:00. Skupaj bomo nadaljevali pot v smeri Rogaške Slatine, nato do Mestinja in naprej d
elimja. Predviden je obisk tamkajšnjih znamenitosti, okoli 13:00 pa bo kosilo.
r _ot bomo nadaljevali v Podsredo, kjer si bomo ogledali Kozjanski park s predstavitvijo območja in obiskal
rad, kjer je tudi stalna steklarska razstava. Nato nas bo pot vodila skozi Poljčane na Boč. Pri planinske
omu si bomo ogledali društveno prireditev ob Tednu gozdov ter z drvarsko malico zaključili popotovanje.
rogram bo izveden ne glede na vreme. V Ljubljano se bomo vrnili predvidoma okoli 20:00. Kotizacij
naša 2.000 SIT.

!

fotizacijo lahko nakažete s položnico na žiro račun: 50101-678-48407. V ceno so vključeni strošk
revoza, vstopnine in ·kosilo. P-rijavite se lahko po telefonu (061) 271-406 (ga. Blaj).

~

abimo Vas, da se kot član gozdarskega društva in s tem tudi Zveze gozdarskih društev Slovenije udeležit
bčnega zbora Zveze gozdarskih društev Slovenije, ki bo 4. junija 1999 ob 17:00 v hotelu Jama v Postojni.
Vljudno vabljeni!
VABILO NA 11. GOZDARSKI PLES
PETEK. 4. 6. 1999

POSTOJNA

HOTEL JAMA

APERITIV, VEČERJA, GLASBA, PLES, KULTURNI PROGRAM
ZA VSE GOZDARJE, ZAPOSLENE V GOZDARSTVU, PRIJATELJE GOZDA IN
SPREMLJEVALKE oz. SPREMLJEVALCE
Spoštovani gozdarji!
Prepri čani smo, da je v vsakem od Vas globoko v srcu ostala vera in p repričanje v gozd in gozdarstvo kot
stroko, zato skušajte za en večer pozabiti na vsakdanje skrbi in se skupaj poveseliti na Gozdarskem
plesu v Hotelu Jama v Postojni s pričetkom ob 20. uri.

Informacije dobite v Vašem gozdarskem društvu ali na ZGDS, Večna pot 2, Ljubljana, kjer se lahko tudi
prijavite (tel. 061 123-13-43 ali 271-406). Ker je uspeh prireditve odvisen tudi od Vaše udeležbe, Vas
priča kujemo.
Nasvidenje v Postojni!

GALLOPER je preizkušen terenski avtomobil. ki ga
odlikujejo zmogljivost, zanesUivost in enostavno
vzdrževanje. Na voljo je v dolgi ali kratki izvedbi,
z veliko opreme in 2,5 l turbodieselskim motorjem
z intercoolerjem in 100 KM.
Novost v ponudbi je gospodarska izvedba Galloperja
°/o davčni
To dobite že za
Ugodni pogoji za leasing. Garandja velja 3 leta a(i 100.000 km.-
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GALLOPER

stopnji.

2.817.200 SIT.
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OBVESTILO AVTORJ,EM PRISPEVKOV, NAMENJEN,IIH OBJ AVI~ V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravila objave

Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse znanstvene in strokovne prispevke (v nadaljevanju vodilni
prispevki) recenziramo, ostale prispevke recenziramo po presoji uredništva. Uredništvo si pridržuje
pravico do popravkov prispevka. Avtorji lahko zahtevajo postavljen prispevek v korekturo.
Prispevek mora biti opremljen z imenom in priimkom avtorjev, njihovo izobrazbo in strokovnim
nazivom ter točnim naslovom ustanove v kateri so zaposleni oziroma njihovega bivališča (če ni
zapos·len). Prispevki so honorirani po merilih, ki jrh določa 10 ZGDS, zato navedite št. žiro računa,
EMŠO i'n davčno številko avtorjev ter njihov avtorski delež. Stroške prevajanja, slovenskega in
angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo. Prispevke dostavite na uredništvo osebno, s
priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti. Vodilni prispevek pošljite na GV v originalu in dveh
kopijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60 dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah
je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30 dni pred objavo. Aktualne novice sprejemamo 15 dni
pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila ~a pripravo prispevkov

Besedile mora bit[ nap.isano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII format) ali s pisalnLm
strojem, z dvojnim razmikam med vrsticami. Znans,tveni prispevki morajo imeti 'UMRO' zgradbo (uvod,
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim in angleškim
indikativnim izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščenim povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezično
opremo besedila preglednic, grafikonov in slik. Poglavja oštevilči mo z arabskimi številkami dekad nega
sistema do četrtega nivoja (npr. 2.3.1.1 ). Obvezna je uporaba enot SI in dovolj'enih enot zunaj Sl.
Opombe med besedilom označimo zaporedno in dodamo na koncu. Latinska imena so izpisana
ležeče (Abies alba Mili. , Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
navajamo po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom vključimo v vsebino (npr.:' ... kot navaja zakon o dohodnini (1990)'). Med besedilom
citirane vire in literaturo navedemo na koncu prispevka v poglavju 'Viri'. Razvrstimo jih po abecednem
redu priimkov prvih avtorjev, oziroma po abecednem redu naslova dela, če delo ni avtorizirana. Vire
istega avtorja razvrstimo kronološko in z dodano črko, če gre za več del istega avtorja v istem letu.
Primeri:
BAGATELJ, V., 1995. Uvod v SGML.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgml/sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J. 1 GRANT, G. E. 1JOHNSON, E. 1TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. 1:MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (lnšti.tut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cest.~
Ljubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ZGAJ:NAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča . 
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa - potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1'994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
---, 1996. Enciklopedija Slovenije.-10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS št. 43-2300/90 .
Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljene z zaporednimi oznakami. Njihove
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila uporabljamo
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne datoteke, v besedilu označimo
z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani označimo s pripadajočo številko,
imenom avtorja in oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu
spodaj. Preglednice okviri'mo, za oblikovanje vsebine polj ne uporabljajmo preslednice. Ročno izdelani
grafikoni in slike morajo biti neokvirjeni ter izrisani s tušem v velikosti lista A4. Računalniški izpisi
morajo biti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj 1,5 mm). Za
objavo barvne fotografije potrebujemo kontrastno barvno fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv.
O objavi barvne fotografije in njenem položaju med besedilom odloča urednik.
Uredništvo GV
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Hudourničarstvo

- boljše preventiva kot kurativa!

Končuje se desetletje, ki gaje Organizacija združenih narodov proglasi/a za desetletje
boja proti naravnim nesrečam. Vse števi/nejše ujme po svetu nas opominjajo, kam vodi
nenadzorovano siromašenje naravnega življenjskega okolja, zlasti zmanjševanje
površine gozdov in posledično njihovega varovalnega učinka.
Izredna pomembnost in soodvisnost dveh naravnih dobrin, gozda in vode, je vsaj v
strokovnih krogih in tudi številnih uradnih aktih splošno priznano dejstvo. Voda je v prvi
vrsti obravnavana kot pitna voda, kot neprecenljiva naravna dobrina, pomembna za
obstoj vseh živih organizmov na Zemlji. Je tudi eden najmočnejših erozijskih dejavnikov,
ki s svojim delovanjem povzroča veliko gorja in škode.
Naravne nesreče so v Sloveniji v zadnjem desetletju odnesle povprečno kar 4, 5 %družbenega proizvoda;
od tega je bilo največ škode zaradi naraslih voda, hudournikov in zemeljskih plazov. Spomnimo se le neurij
v letu 1990 v Zgornji Savinjski dolini, dolini Kamniške Bistrice, na Idrijskem in Cerkljanskem ter ostalih
prizadetih območij, neurij leta 1994 v Zasavju ter nenazadnje lanskoletnih oktobrskih in novembrskih neun].
Pri nas se žal še· vedno dogaja, da odgovorni pozabljajo, da je preventiva mnogo boljša kot kurativa.
Delo slovenskih hudourničarje~ ki kot strokovnjaki skrbijo za naš erozijski svet, pa je po sili razmer prepogosto usmerjeno le v drago odpravljanje posledic velikih naravnih katastrof, premalo pa je preventivnih
ukrepov, ki bi lahko neizbežne ujme in njihove posledice vsaj omilili.
Prvenstveno je naloga strokovnih, vodstvenih in političnih kadrov pa tudi in predvsem nas gozdarje~ ki
upravljamo z' gozdnim prostorom in gozdno krajino, da poskušamo po svojih najboljših močeh v praksi
uveljaviti številne lepo zveneče deklaracije o ohranjanju in povečanju varstva količin in kakovosti voda ter
zmanjšanju in preprečevanju nevarnosti pred različnimi erozijskimi procesi in sorodnimi naravnimi nesrečami.
Dolgoročno gledano bodo postajali vse pomembnejši odgovori na naslednja vprašanja:
- Kakšna zaščita nudi zadovoljivo varnost pred naravnimi nesrečami?
-Kakšna stopnja zaščite in za kakšno ceno?
- Kdo je odgovoren za določanje stopnje zaščite pred naravnimi nesrečami?
- Kako lahko določimo ciljno raven varnosti pred naravnimi nesrečami?

Strokovna usposobljenost na področju načrtovanja in izvedbe varstvenih in varovalnih ukrepov mora
ustrezati spremenjenim nevarnostim in potrebami ter ekonomski sposobnosti družbe. Na kratko, potrebno
je preiti od sanacij k preventivi in nato k čim boljšim predvidevanjem možnih nevarnosti v okolju. Na področju
primerne rabe površin mora biti absolutna prednost namenjena izdelavi kart ogroženosti z naravnimi
nesrečami, tj. s poplavami, zemeljskimi in snežnimi plazovi, porušitvami ...
Organizirano hudourničarstvo v Sloveniji praznuje letos 115-letnico dejavnosti. Gozdarstvo kot izvor in
edina logična kadrovska streha hudourničarstva je v svoji osnovi predvsem celovito gospodarjenje s
prostorom. S tega vidika je ohranjanje in še nadaljnje razvijanje hudourničarskega izobraževanja ter
hudourničarske dejavnosti edino zagotovilo za celosten pristop pri reševanju posameznih perečih erozijskih
problemov in zagotavljanju domišljene rabe prostora. Slediti moramo misli, ki jo je že pred dobrimi 130 leti
izrekel francoski pionir hudourničarstva, gozdarski inženir Prosper Demontzey:

11e poznam pleme11itejšega posla11stva,
kot je pomoč 11aravi, da bi v 11ašilt hribih ob1zovila
tako popoln red, kot ga je že bila trdilo vzpostavila,
aga je le kratkovid11ost človeka
spremenila v pravi kaos.
Naj bo tako tudi v bodoče!

i
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Prisluhnimo naravi
Ko je Ernest Haeckel leta 1866 opredelil ekologijo kot novo vejo biologije, je zapisal
takole: "Ekologija je veda, ki raziskuje odnose med živimi organizmi in okoljem". Med
živimi bitji je naštel: mikrobe, rastline, živali in človeka. To opredelitev znova poudarjam,
kajti tudi mnogi učeni ljudje zelo radi spregledajo celovitost Haecklove definicije. Ko postavijo
človeka v središče življenja pozabijo na vse drugo življenje. Ves ostali živi in neživi svet
pod redijo človeku, "pametnemu gospodarju". Prav tu gnezdi izvirni greh, katerega posledica
je sodobno stanje življenjskega okolja. Okolje ni človekovo, tudi ne pripada nobeni rastlinski

ali živalski vrsti in ne mikrobom. Okolje je last vseh milijonov vrst živih bitij.
Primer egocentričnega razumevanja narave se je zgodil v Delu, ko se je novinarki
zapisalo: "Do kdaj bodo naše reke še tekle v prazno?" Šlo je za spodbudo pri gradnji malih
hidrocentral. Kot naravoslovec in ekolog sem proti "razpršenemu onesnaževanju narave",
kar povzročajo tudi tovrstni posegi, ki ne rešujejo energijskih potreb vse skupnosti ali države
in od katerih morda služijo le posamezniki. Bolj kot želja po gradnji jezov na gorskih potokih
in rečicah in pustošenje gozdov s cevovodi, je presenetljiva "izobraženčeva" praznoglavost,
ki vidi v reki le kilovate in prezre bogat splet življenja, ki že milijone let ne teče v prazno.
Zaradi teh in drugih sopotnikov v gozdovih, jezerih, na travnikih in na poljih, vidnih in nevidnih,
lahko živimo tu, kjer smo in je naša domovina vredna mnogo več kot čistega zlata. Seveda
je koristnost izmerljiva v kilogramih, litrih, kilovatih in drugih merah in zato vsakomur
razumljiva. Merila za vrednost celovitosti življenja v gorskem potoku, na travniku in v gozdu
ni. Njih vrednost občutimo tedaj, ko postanejo posledice posegov škodljive, lahko tudi
katastrofalne. V naši deželi bi ne smel imeti nihče izključno pravico nad reko, da bi jo ustavil
z jezom in speljal v mrtev kanal, onesnažil z vidno ali nevidno umazanijo in uničil njeno
bogato življenje. Da se to ne bi zgodilo pomaga razum, ki seže dlje od metra in srce, ki je
občutljivo za naravo in ne za denar. Vedeti moramo, da bo človek, kljub visoko razviti
tehnologiji, ostal odvisen od mikrobov, ne samo patogenih in tistih, ki nam vrejo pijače, od
rastlin in ne le kultiviranih, ter živali pa tudi ne samo od udomačenih.
Kadar v tehniki, tudi v agrotehniki, trdo poseg amo v naravo, ker dobimo tako zanesljivo
veliko kilovatov ali pridelka, delujemo skrajno poenostavljeno. S tem zmanjšamo trenutno
gospodarsko tveganje, toda dolgoročno je pridobljena korist navidezna. "Popravljanje ali
zdravljenje" posledic, ki se pokažejo mnogo kasneje, plaču jemo s socialno, zdravstveno in
okoljsko ceno. Znani ekonomist Alfred Kahn pravi temu: tttiranija malih odločitev''.
Nevarnosti poenostavljanj tičijo tudi v znanosti. Ker postajajo raziskovalna področja cehi
s svojim izrazjem in navadami, se zmanjšuje ali prekinja medsebojni pretok znanja. Ko se
pridružujem kritikam, se ne potegujem za levitveni preskok iz starega v novo čez noč.
Svetujem več sodelovanja in zamenjavo "lekarniškega predpisovanja receptov" z razmišljuj očim in ustvarjalnim iskanjem, sicer zahtevnejših ekoloških možnosti pri poseganju v
naravo, okolje ali krajino. Npr. mnoge naravne strukture v kulturni krajini, kot so žive meje,
gozdni robovi, vijuganje potokov in rek, mikroreliefna razgibanost tal, močvirja, biocenotska
mozaičnost, kar vse ohranja večjo biodiverziteto, je le nekaj splošno znanih stvari, katerih
obstoja ne smemo brezpogojno podrejati nekim višjim družbenim ciljem, obdelovalnim
tehnologijam in količini pridelkov. Prav taki elementi narave in kulturne krajine so bili in so
še vedno napadeni in uničeni zaradi enosmernih gospodarskih ciljev. Zato so kraška brezna
in močvirja postala odlagališča odpadkov, zato iz polj izginja makov cvet in iz travnikov
nekoristni pisano cvetoči pleveli, nekoč paša čebel in zdravilna moč za živino. Poenostavljanju se moramo upreti, saj smo šola za strokovnjake, ki bistveno posegajo v naše
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okolje. Upreti se moramo tudi zato, ker to onesnažuje našega duha. Primer tega je tolikokrat
uporaben pojem "vodotok", izraz, ki izriva ime za reko ali tok. Za mene je vodotok betonsko
korito z odplakami, tudi del Glinščice, ki pelje mimo Biološkega središča, neke rečice, ki
so jo v kamen vkovali. Reka in potok pa imata svoje ime, svoj značaj, to so Sava, Drava,
Krka, Soča in na desetine slovenskih Bistric.
Svet ekonomije si podreja vso naravo, saj postavlja kriterije za vrednote glede na
neposredne in trenutne koristi. Celo usodne stvari, kot so zrak, voda, tla in
biodiverziteta, obravnava kot vire in dobrine z opredeljeno ceno, in ne kot bistveni (sestavni)
del življenja na Zemlji. Zato lahko tudi reka teče v prazno. Usodna zmota sodobne družbe
je postavljanje človeka za uporabnika in gospodarja narave in ne kot sestavine globalnega
ekosistema. Zato je sinonim za napredek rast in je vse kar ne raste nazadovanje, o tem
nas politiki prepričujejo vsak dan. Gre pač za svet, ki ga obvladujejo politiki, katerih poreklo
so pretežno poslovneži in pravniki. O naravi suvereno odločajo ljudje, ki so naravoslovno
..nepismeni". Zato deluje človek diametralno nasprotno v primerjavi z naravo. Ekosistem
se razvija v smeri dinamičnega ravnovesja, človek pa naravo destabilizira. Za rast mora
sistem porušiti in vzdrževati pionirsko stopnjo razvoja, stanje hiperprodukcije. Pouk iz
ekološke sukcesije pa nam pokaže možnost trajnostnega gospodarjenja v zreli združbi.
Morda pa bi nas ekologija le česa naučila, če bi ji prisluhnili? Seveda ne naučila receptur
ampak naučila naravi prijazno razmišljati in delovati.
človekove

Škodljivo neskladje med naravo in človekom povzroča tudi urbaniziranost življenja. Pred
50 leti je živela manj kot tretjina Zemljanov v mestih danes jih živi že nad polovico. Pretežni
del meščanov, še posebno v velemestih, se nevarno oddaljuje od žive narave. Mnogi še
niso prestopili z asfalta na zeleno travnate odejo. O tem se prepričajmo sami. Le kdo še
odpre okno in pogleda v nočno nebo in za vremenom, kot to stori kmet, ki stopi na prag in
po zvezdah vetru oblakih in vonjavah presodi naslednje jutro in dan? Odtujevanje naravi
je nevarno. Tako zapravljamo možnosti sporazumevanja z naravo; kar lahko pripelje našo
Zemljo v planet, kjer človek ne bo dobrodošla vrsta. Zato je naša naloga, kot učiteljev
naravoslovcev in biotehnikov tudi ta, da uresničujemo misel senegalskega pesnika Baba
Diouma:Jlvarovali bomo le to kar imamo radi, radi imamo to kar poznamo in poznali
bomo le to o čemer se učimo lJ.

Dr. Kazimir Tarman, iz nagovora ob podelitvi Jesenkovih priznanj, Ljubljana, 12. 3. 1999
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Razprave
GDK: 116: 181.3: 907.14

Gozd in gozdni potok - nedeljiva celota
Forest and Forest Stream - lndivisible Whole
Boštjan PIH LER *
Izvleček:

Pihler, B.: Gozd in gozdni potok- nedetjiva celota. Gozdarski vestnik, št. 4/1999. V slovenščini, s povzetkom v
cit. lit. 11. Prevod v angleščino: Eva Naglič .
Zadrževalni mehanizmi v naravi so tisti, ki uravnavajo pretoke energije in materije tako, da so le-ti za življenje
obvladljivi. Ker je življenje odvisno od vode, ki na kopno prihaja v obliki padavin, torej v časovno in količinsko različnih
intervalih, je morala narava v gozdu kot najkompleksnejši življenjski skupnosti razviti posebej uspešne vodozadrževalne
mehanizme, ki uravnavajo odtok vode tako, da je zagotovljena njena stalna prisotnost v zad.ostnih količinah . Gozd
zadržuje vodo s svojo celostno zgradbo, najboljši vodozadrževalni mehanizem pa predstavljajo gozdna tla . Del vode
zapušča gozdna tla v obliki gozdnega potoka. Odtok vode v obliki potoka ne pomen i prekinitve odnosa med vodo in
gozdom. Gozd in gozdni potok živita v tesni soodvisnosti, ki zahteva celostno obravnavo.
angleščini ,

Klj,učne

besede: gozd, voda, vodni režim , gozdni potok.

Abstract:
Pihler, B.: Forest and Forest Stream - lndivisible Whole. Gozdarski vestnik, No. 4/1999. ln Slovene with a summary
in English, lit. quot. 11. Translated into English by Eva Naglič.
Retentive mechanisms in nature are the ones that regulate energy, and matter flaws in a way they can became
manageable for living . As life depends on water that reaches the land in the form of precipitation, appearin9 within
different time and quantity intervals, the nature has been compelled to develop especially effective water retention
mechanisms in forests - the most complex of living communities. The outflow is regulated by this mechanisms, so that
pe.rmanent presence of water is assured in adequate quantities. The water is retained in the forest by the forest's
integral structure . lts best water retention mechanism is being presented in soil itself. Water is· partly drained away
from forest soil as forest stream, without breaking the linkage between them. Forest and forest stream are therefore in
coexistence and close interdependence that demand an integral treatment.
Key words: forest, water, water regime, forest stream.

1 UVOD
INTRODUCTION
Materija in energija sami po sebi za razvoj življenja nista dovolj, saj ju
najdemo tudi tam, kjer življenja ni. Za življenje je ključna njuna kakovost
Energija in materija se morata skozi prostor pretakati v takšni obliki, da ju
življenje lahko obvladuje in izkorišča. V ta namen je narava razvila zadrže~
valne mehanizme, ki te pretoke količinsko in kakovostno uravnavajo v za
življenje čim bolj prijazno smer.
Od vseh znanih planetov je naš edini, na katerem obstaja tekoča voda .
Prav tako, in verjetno prav zato, je tudi edini, ki je obdarjen z življenjem.
Voda je nujna pri vseh življenjskih procesih ter je hkrati osnoven gradben
element vseh organizmov in pomemben transporten medij . Ker je za življenje osrednjega pomena, jo povsem upravičeno imenujemo napoj življenja.
Res je, da je vode na Zemlji veliko, vendar nam še zdaleč ni vsa na
razpolago . Lahko dosegljiva sladka površinska voda~ jezera, reke, atmosferska voda, taina vlaga in voda v organizmih- predstavlja le 0,03% celotne
količine vode. Ostala voda se pretaka po morjih (97 %) in pod tlemi kot
podtalnica (0,60 %), oziroma je vezana v ledenikih (2,37 %). Prisotnost
vode na vsakem koraku nam torej daje lažen občutek, da je te vitalne
tekočine več kot dovolj in da zato ni potrebno posebej skrbno ravnati z
njo. Poleg tega moramo upoštevati še dejstvo, da je velik del lahko dosegljive vode onesnažen in tako v resnici izven ranga lahke dosegljivosti.
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1.1 Gozd - vodozadrževalen mehanizem za razvijanje in
ohranjanje življenja
1 .1 Forest- water retention mechanism for life development and its
preservation
V tesni navezanosti življenja na vodo najdemo odgovor, zakaj se je
življenje razvilo najprej v vodi. Vendar se evolucija življenja ni omejila le
na vodni prostor. Neprestana težnja narave, da uveljavi čim več življenja,
je pripomogla k njegovemu vzniku in razvoju tudi na kopnem. Tu pa vode
ni v izobilju, saj se pojavi le vsake toliko časa v obliki padavin; tako je v
deževnem času vode dovolj, včasih celo preveč, v sušnem obdobju pa je
primanjkuje. Zato je bila narava primorana razviti vodozadrževalne mehanizme, katerih vloga je preprečitev hitrega odtoka vode nazaj v vodotoka
in morje. Hkrati z evolucijo življenja na kopnem, ko so se izoblikovale vse
bolj kompleksne življenjske združbe, so se razvijali tudi vse bolj uspešni
vodozadrževalni mehanizmi, ki so omogočali nadaljnji razvoj življenja. Gre
za pozitivno povratno zvezo: več življenja zadrži več vode in tako postavi
temelje za še več življenja, ki zadrži še več vode itd. Tako pridemo od gole
skale do gozda. Seveda omejenost materije in energije postavlja lim ito tudi
temu razvoju.
Narava je razvila vodozadrževalne mehanizme v vsakem kopenskem
ekosistemu . Toda nobeden se ne more primerjati z gozdom. Tu je sožitje
med vodo in kopnim najplodnejše. V gozdu je življenje najbolj razbohoteno
in tu je tudi največ zadržane vode. Ker je gozd najuspešnejši patent, s
pomočjo katerega narava neživo materijo obuja v življenje, je hkrati tudi
najučinkovitejši patent za zadrževanje vode . Ob pogledu na gozd zlahka
dojamemo, da je le-ta enkraten naravin pripomoček za razvijanje in ohranjanje življenja.

2 GOZDNI HIDROLOŠKI CIKEL
2 FOREST HYDROLOGfCAL CYCLE
Pot vode iz atmosfere v gozd oziroma skozenj ter nazaj v atmosfero
imenujemo gozdni hidrološki cikel (slika 1). Ta je del hidrološkega cikla
Zemlje, lahko bi rekli kar njegov podcikeL Tudi znotraj gozdnega hidrološkega cikla se pojavljajo cikli nižjega reda, kot so hidrološki cikli posameznih
organizmov in tisti, ki potekajo na nivoju celic. Vso to kompleksno kroženje
vode, od planetarne pa vse do celične ravni, lahko strnemo v misel, ki jo je
zapisal profesor D. Mlinšek v svojem delu Pragozd v naši krajini (1 992 a):
"Reka ne kroži le skozi obličje Zemlje, temveč skozi življenje, katerega
nepogrešljiva sestavina je tudi gozd."

2.1 lntercepcija
2.1 lnterception
Del padavin, ki pade na gozd, prestreže vegetacijska odeja. Temu pojavu
pravimo intercepcija. Z njenim ugodnim vplivom se srečamo, ko v času
nevihte poiščemo zavetje pod krošnjo drevesa. Kolikšna je intercepcija, je
odvisno od tipa vegetacijske odeje in jakosti ter vrste padavin. Pri tipu
vegetacijske odeje je pomembna njena struktura (delež in porazdelitev
razvojnih faz), zastrtost vseh njenih slojev in vrstna sestava. V gozdovih
listavcev je na primer intercepcija izven vegetacijske dobe relativno manjša
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kot v vegetacijski dobi, ko so drevesa olistana. Ob močnih nalivih je intercepcija manjša kot pri rahlem pršenju .
V gozdovih duglazije na pacifiški strani ZDA so izmerili, da je med
poletnimi padavinami, ko je padlo 25, 50 in 90 mm dežja, intercepcija
znašala 20 %, torej je vegetacijska odeja prestregla 5, 1Oin 16 mm padavin
(HARR 1979). Ob močnejših padavinah v deževnem zimskem času je bila
intercepcija relativno manjša. V nevihtah, ko je padlo 50-1 OO mm padavin,
je intercepcija znašala 12% (6-12 mm); pri padavinah 100-150 mm okrog
7% (7-1 O mm); in pri padavinah nad 200 mm nekaj nad 4% (9 mm).
Ko sneži, je lahko intercepcija pri enaki jakosti padavin večja kot pri
dežju.
Pri tako različnih vrednostih intercepcije je zanimiv njen delež glede na
letne padavine. V odraslem gozdu z normalnim sklepom krošenj znaša
približno 30% (HORVAT 1992, ROBIČ 1994). V zgoraj omenjenih gozdovih
v ZDA (HARR 1979) so izmerili, da je pri letnih padavinah 2.130 mm intercepcija dosegla 22% (460 mm), pri letnih padavinah 1.000 mm pa 28%
(280 mm). Ugotovili so tudi, da intercepcija oblakov in megle znatno poveča
količino padavin v gozdu. Tako so izven gozda namerili letno 2.000 mm
padavin, v gozdu pa 2.520 mm , kar je 26 %več.
Približno polovica padavin, ki jih prestreže vegetacija, vseeno doseže
tla. Kapljice, ki jih zadržijo krošnje, se zlijejo v večje kaplje, te se spremenijo
v majhne curke, ki na poti po vejah navzdol postajajo vedno večji ter na
koncu po deblu stečejo v tla. Odtok po debi ih je lahko zelo različen, odvisen
pa je od naslednjih dejavnikov: strukture krošnje (vejni kot - npr. razlika
med iglavci in listavci), površine skorje, gostote sestaja (drevesa v gostih
sestojih imajo krajše veje, zato padavinska voda prej priteče do debla in
po njem v tla) in količine ter vrste padavin .
Druga polovica prestrežen ih padavin, ki ni odtekla na tla, izpari v ozračje.
Preden padavine v gozdu prispejo do tal, se jih torej okrog 15 % vrne v
ozračje (letna aproksimacija) (FREDRIKSEN et al. 1979, HORVAT 1992).

Slika 1: Gozdni hidrološki cikel
(prirejeno po FREDRIKSENU
1979)

Figure 1: Forest hydrologic cycle
(adapted from FREDR/KSEN
1979)

2.2 lnfiltracija
2.2 lnfiltration
Voda, ki prispe do tal, začne vanje pronicati. Zmožnost pronicanja vode
v tla je pri različnih tleh različna. Glavno vlogo imajo tukaj fizikalne lastnosti
tal, katerih bistven modifikator je vegetacija. Hitro infiltracijo vode v tla
omogočajo makropore, ki jih v rahlih gozdnih tleh praviloma ne manjka.
Mueller je v Švici raziskoval propustnost tal za vodo pri njihovi različni rabi
in ugotovil, da je propustnost tal starega gozda 130-krat večja od tal na
steptanih pašniških tleh (REJIC et al. 1988).

2.3 Površinski odtok
2.3 Overland flow
Če voda doteka na tla hitreje, kot lahko pronica vanje, je del odteče po
površini tal. Površinski odtoki so na gozdnih tleh minimalni- Rejic (1988)
npr. omenja, da znaša njihov delež 1 % letnih padavin. V pragozdovih
duglazije so ugotovili, da površinskega odtoka ni (FREDRIKSEN et al.
1979), torej tla vso vodo, ki prispe do njih, tudi infiltrirajo . Do površinskega
odtoka pride le izjemoma, na primer ko so tla zmrznjena ali pri zelo plitvih
tleh z nepropustne matično podlago. Ta ugotovitev verjetno drži tudi za
naše pragozdove.
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2.4 Globinski odtok
2.4 Subsurface flow
V grobem ločimo dva tipa globinskega odtoka. Pri prvem voda potuje
skozi tla s pomočjo procesa premeščanja . Gre za vodno substitucijo, ko
vodo v tleh zamenja padavinska voda. Proces poteka na molekularnem
nivoju. Vsak talni delec je obdan z vodnim filmom, debelim 15-20 slojev
molekul. Prvo tretjino filma predstavlja adhezijska voda, ki je v kristal nem
stanju in ni dostopna rastlinam, drugi dve tretjini pa kohezijska voda, ki
predstavlja glaven vir za rastline.
Pri drugem tipu globinskega odtoka gre za tok vode po številnih medsebojno povezanih kanalih, ki se razpredajo od površja tal do matičnega
substrata. Njihov glavni oblikovalec je koreninski sistem vegetacije, kot
sooblikovalca pa velja omeniti še pedofavno. Korenine med rastjo skozi
tla kopljejo kanale, ki jih kasneje z rastjo v debeline tudi širijo. Voda odteka
po površini korenin oziroma kanalov in se na ta način hitro razporeja po
tleh . Ti odtoki so lahko zelo različni in kadar porašča tla naravna vegetacija
v največji meri prilagojeni konkretnim razmeram. Tako na primer plitva tla
porašča vegetacija z izrazito vodoravno usmerjenim koreninskim sistemom,
zato so tla strukturirana tako, da voda počasneje odteka v globino in je
tako tudi v plitvih tleh dalj časa na razpolago. Globoka tla pa porašča
vegetacija z globokim koreninskim sistemom, ki je sposoben preoblikovati
tla po celotni globini, kar je zelo pomembno za vodni režim tal. Pri odtoku
vode po površini korenin je pomemben še en detajl : hrapavost koreninske
skorje . Ta je pri različnih vrstah različna . Večja kot je hrapavost, večja je
sila trenja in težje voda odteka po korenini.
Korenine in kanali v tleh prispevajo k enakomernejšemu namakanju vseh
talnih horizontov, kar je pomembno za črpanje hranljivih snovi. Omogočajo
pa tudi nastanek na prvi pogled nenavadnega pojava, ko se ob deževju
globlji talni horizonti navlažijo prej od tistih nad njimi. Ker potuje voda po
kanalih hitro, le z majhno zamudo doseže spodnje sloje tal in če so ti
dovzetnejši za absorpcijo vode kot zgornji sloji, se tudi prej navlažijo.
Voda je v tleh v obliki pridržanih in zadržanih zalog (FREDRIKSEN et
al. 1979). V prvem primeru se voda na določeni globini nahaja krajši čas
in počasi potuje skozi tla. Kadar pa je voda v obliki zadržanih zalog, se na
določeni globini nahaja dalj časa . Na velikost in količino por v tleh vplivata
tekstura in struktura tal. Velike pore omogočajo infiltracijo in pronicanje
vode skozi tla, vendar je ne morejo za dalj časa zadržati. Zadrževalno
funkcijo opravljajo majhne pore, ki s tem zmanjšujejo izgube pri pronicanju
vode skozi tla. Tako ima enoličen pesek z zrnato strukturo veliko infiltracijsko
kapaciteto, toda majhno sposobnost zadrževanja vode. Neagregirana
glinena tla pa imajo nizko infiltracijsko kapaciteto, toda veliko sposobnost
zadrževanja vode. Za gozdna tla je značilna široka paleta velikosti por,
zato so sposobna hitro infiltrirati vodo ter jo hkrati v zadostnih količinah
zadržati.
Pomembna lastnost tal je tudi njihova globina. Ta vpliva na količino vode,
ki je lahko naenkrat akumulirana v tleh.

2.5 Evapotranspiracija
2.5 Evapotranspiration
Del vode, ki se zadržuje v tleh, izhlapi, čemur pravimo evaporacija, del
pa jo med procesom transpiracije posrkajo rastline. Oba procesa sta odvisna od energije, razpoložljive za izhlapevanje vode iz tal (evaporacija)
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oziroma iz odprtih listnih rež (transpiracija). Evapotranspiracija je zelo
zapleten proces, na katerega vplivajo poleg klimatskih še različni fiziološki
in edafski dejavniki. Zato so velike razlike v njenih vrednostih, tudi v navidez
podobnih pogojih. Zato naj naslednji podatek služi le kot groba orientacija:
evapotranspiracija mešanih gozdov zmernega pasu znaša 50-54 % letnih
padavin (ROBIČ 1994).

2.6 Potok
2.6 Stream
Voda v tleh, ki ni sodelovala v procesu evapotranspiracije, lahko tvori
podtalnico, lahko pa pride na površje v obliki izvira in odteče kot gozdni
potok. Ta dobiva vodo z globinskim dotokom, z dotokom po površini tal in
s padavinami, ki padejo direktno v strugo potoka. Količine vode v potoku
ne moremo absolutno razdeliti glede na te tri izvore, vendar pa lahko imajo
njihovi relativni deleži velik vpliv na časovno razporeditev vode, ki dospe v
strugo, in na višino odtoka iz povirja. Na splošno velja, da večji kot je
površinski odtok, večje in hitrejše so pretočne fluktuacija v potoku. ln ker
so površinski odtoki v ohranjenem gozdu minimalni, teče potok skozenj
umirjeno, njegov izvir pa zlepa ne usahne.
Odtok vode v obliki potoka še zdaleč ne pomeni prekinitev odnosa med
vodo in gozdom. Potok ni odvečna voda, ki je gozd ne potrebuje več in se
ji je zato odpovedal. še manj odpadek. Narava je v tej vodi razvila povsem
novo življenjsko skupnost, nastal je poseben vodni oziroma potočni ekosistem, ki pa- to je bistveno- živi v tesni navezi z gozdom. Gozd napaja
potok z vodo in opadom, ki je glavni oblikovalec njegove struge in osnovna
hrana potočnemu življenju, potok pa z oddajanjem vlage, oblikovanjem
ustreznih habitatov in prisotnostjo posebnega rastlinskega in živalskega
sveta vpliva na življenjski utrip gozda. Pri gozdnem potoku torej ne gre za
odtujevanje vode od kopnega. Nasprotno, kot bomo kasneje ugotovili, je
naveza gozd- gozdni potok tako močna, da se upravičeno postavlja dvom
o smiselnosti delitve (kopenski in vodni ekosistem) in ločenega obravnavanja . Gre namreč za kompleksen sistem, sestavljen iz dveh soodvisnih
(pod)sistemov, katerih simbiotičen odnos bogati tako vsakega od njiju kot
tudi celoten sistem.

2.6.1 Gozdni opad- glavni oblikovalec potoka
2.6.1 Forest deposit - the main creator of stream
Ker teče potok praviloma ob vznožju pobočij, kamor gravitira tudi večji
del opada, je v njegovi strugi več mrtve organske snovi kot na ostalih
gozdnih tleh. Cummins, ki je delal raziskave v pragozdovih duglazije, na
primer navaja, da 90 % organske snovi v prapotoku izvira iz gozda
(CUMMINS 1979). Obilen opad bistveno prispeva k večji razgibanosti
struge potoka in s tem k oblikovanju številnih habitatov. Ta njegova vloga
z veča njem dimenzij potoka slabi, vendar je pri potoku prvega reda vseskozi
zelo izrazita. (Potok prvega reda je potok, ki nima pritokov; z zlitjem potokov
pl\lega reda nastane potok drugega reda; z zlitjem potokov drugega reda
nastane potok tretjega reda itd.) V ZDA so za potok prvega reda, ki teče
skozi pragozd duglazije, ugotovili, da 25% njegove struge sestavlja gozdni
opad (voda teče skozi oziroma po opadu), nadaljnjih 21 % pa habitati
(tolmuni ipd.), ki jih ta opad oblikuje (FRANKLIN et al. 1981 ).
Posebno pozornost zaslužijo v strugi ležeča debla. Ta zelo močno in
na dolg rok vplivajo na tok vode in obnašanje plavja v njej, torej na morfogenezo struge, ter nič manj na samo življenje potoka. Njihovo delovanje je
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izrazito večplastna: močno stabilizirajo strugo, predstavljajo veliko skoncentrirana zalogo hrane, oblikujejo habitate, in nenazadnje tudi sama
predstavljajo habitat. Ekstremen vpliv na vodni režim imajo ob nizkem
poletnem vodostaju, ko se lahko zgodi, da je v njihovem razpadajočem
tkivu več vode, kot je teče po strugi (TRl SKA et al. 1979).
Kjer je vode malo, lahko oblikujejo strugo že kupčki listja, kjer je vode
več, pa to zmore Je opad večjih dimenzij, npr. podrta drevesa v strugi. Ves
ta opad ustvarja nešteto pregrad, od drobnih do večjih, za katerimi se
oblikujejo slapovi, prelivi, curki in tolmuni, ki omogočajo osnovanje najrazličnejših bioloških skupnosti.

2.6.2 Gozdni opad - osnovna hrana potočnemu življenju
2.6.2 Forest deposit- the main nourishment to stream life
Opad kot oblikovalec struge hkrati predstavlja ogromno zalogo težko
topljivega ogljika, ki je prehranjevalne-energijska osnova potoka. Rastlinsko
organsko snov v potoku lahko razde Ilmo v tri glavne kategorije: (1) tisto, ki
vsebuje klorofil (živeči mikro- in makroproducenti), (2) detrit oziroma opad
v obliki delcev v velikostnem razponu od makroopada (debla, veje ipd.) do
tistih, ki so manjši od 1 j.Jm, in (3) raztopljeno organsko snov (CUMMINS
1979). Na porazdelitev posameznih frakcij organskega opada v potoku
vplivajo različni hidrološki in biološki procesi ter tip obrežne vegetacije in
tal.
Ko pade opad v strugo, lahko ostane na mestu, lahko pa ga odnese
voda, čemur pravimo drift (TARMAN 1992) oziroma plavi na. Večinoma je
opad, ki ga voda odplakne, krajši od širine struge in se plavljenje makroopada (od vej do celih dreves) odvija le v večjih vodotokih, v manjših pa le
ob pojavu ekstremno visokih voda. Količina plavin je v tesni odvisnosti od
velikosti posameznih delcev: manjši kot so, bolj so občutljivi na transport.
Najbolj labilen je raztopljen organski material, vendar voda tudi tega ne
odplakne tako zlahka . Hitra inkorporacija sicer labilne frakcije na razne
delce in mikrobe predstavlja enega pomembnejših zadrževalnih procesov
v potoku.
Plavljen opad zadržijo različne pregrade ali pa se akumulira v mirnih
zalivčkih. Tukaj oblikuje obilne "vodne travnike", na katerih se "pasejo"
številni organizmi, najpogosteje postranice (Gammarus sp.) in ličinke vodnih
muh (enodnevnice, mladoletnice). Vodne travnike oblikuje gozdni opad zelo
različne sestave (listje, vejice in semena najrazličnejših drevesnih in grmovnih vrst). Pestrost sestave akumuliranega opada potegne za seboj
večjo pestrost njegovih konzumentov, ta večjo pestrost plenilcev itd. ln s
pestrostjo se povečuje stabilnost. Pestra sestava akumuliranega opada
paje pozitivna še z enega vidika. Različen opad se namreč razkraja različno
hitro in rezultat je kontinuirana preskrba z njim skozi vse leto.
Presnovo v potoku lahko prikažemo s pomočjo prehranjevalnih skupin,
ki predstavljajo prehranjevalne zveze med različnimi organizmi v potoku
(CUMMINS 1979). Relativna množina vsake od prehranjevalnih skupin nam
ponazarja lastnosti organske snovi v potoku. Z lastnostjo organske snovi
mislimo na količino in kakovost gozdnega opada ter na rast perifitona. V
perifiton prištevamo predvsem prirasle alge na potopljenem skalovju, kamnih in lesu (TARMAN 1992). Poznamo pet osnovnih prehranjevalnih skupin
(zvez). Slika 2 prikazuje povezavo vsake od teh skupin z zalogo hrane, ki
jo konzumira in asimilira, za kar je morfološke, vedenjsko in fiziološko
prilagojena.
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GOM (grob organski material> 1 mm): zveza glive- bakterije : drobi lei
obsega hitro luženje topljivih organskih snovi iz grobega detrita, ki mu sledi
kolonizacija in razvoj gliv in bakterij. Ko populacije le-teh omehčajo
organsko snov, se začno z njo aktivno prehranjevati drobilci (postranice,
ličinke mladoletnic idr.). Ti se selektivno prehranjujejo le s tistim detritom,
na katerem je dovolj mikrobov. Drobilci, katerih preživetje in razvoj sta
odvisna od dotoka organskih snovi iz sosednjega kopenskega ekosistema,
predstavljajo najtesnejše povezavo med vodnimi nevretenčarji in obrežno
vegetacijo.
FOM (fin organski material< 1 mm): zveza bakterije: filtratorji- zbiralci
vključuje makronevretenčarje, ki pridobivajo hrano s filtriranjem organskih
delcev, ki jih nosi voda (nekatere ličinke mladoletnic), oziroma z zbiranjem
organskega materiala na dnu struge (večina ličink dvokrilcev). Od mikrobov
najdemo tukaj le bakterije, saj so organski delci premajhni, da bi lahko
glive na njih razvile micelije . Čeprav tudi filtratorji in zbiralci zahtevajo
navzočnost mikrobov na detritu, pa so precej manj izbirčni glede kvalitete
hrane kot drobilci. Odnos med filtrato~i- zbiralci in obrežno vegetacijo je
manj direkten, saj se znaten del FOM proizvede znotraj potočnega ekosistema. Zatorej razmerje med drobilci in filtratorji- zbiralci v potoku zrcali
ravnotežje med GOM in FOM ter hkrati tudi tip obrežne vegetacije.
Zveza alge perifitona : strgarji je sposobna pritrjene alge spraviti v
gibanje. Strgarji (ličinke mladoletnic, enodnevnic idr.) strgajo alge s podvodnih površin in jih tako izpostavljajo plavljenju. Razmerje med drobilci
ali zbiralci in strga rji je kazalec, ki pove, kako velik delež v zalogi organskih
hranljivih snovi zavzemajo GOM ali FOM nasproti perifitonu.
Zvezo makrofiti : vrtalci predstavljajo skoraj izključno ličinke mikromladoletnic, ki se prehranjujejo na makroalgah, tako da srkajo sokove iz
njihovih celic. Z večanjem deleža makrofitov nasproti fitoplanktonskim
modrozelenim algam se povečuje tudi razme~e med vrta Ici in strgarji. Vrtalci
so edina skupina organizmov v potoku, ki se prehranjujejo z makrofiti.
Za zvezo plenilec : plen se zdi, da je relativno konstantna in povsod
navzoča . Živalsko tkivo predstavlja zelo kvalitetno zalogo hrane, ker pa je
gostota plena relativno nižja kot ostale zaloge, pleni Ici za pridobivanje hrane
porabijo več energije.

Slika 2: Prikaz prehranjevalnih
skupin (zvez) v potoku (prirejeno
po CUMMINS 1979)
Figure 2: Review of food chain
in the stream (adapted from

CUMMINS 1979)
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Ena glavnih ovir pri razgradnji opada - tako v vodi kot na suhem -je
njegovo visoko CIN razmerje. Slednje se med procesom razgradnje zmanjšuje, kar povzročajo fiksatorji dušika, ki imajo pomembno vlogo zlasti v
začetnih fazah procesa. Večanje koncentracije dušika poteka v opadu v
potoku hitreje kot pri tistem na gozdnih tleh. V ZDA so z redukcijo acetilena
ugotovili, da ima zasluga za to predvsem intenzivnejša fiksacija dušika
(TRISKA et al. 1979). Razlike so tudi znotraj opada. Vendar narava tudi
preprečuje kopičenje dušika. Do izgub elementarnega dušika prihaja med
procesom denitrifikacije, ki ga izvajajo nekatere heterotrofne bakterije, v
manjši meri pa se odvija tudi v odsotnosti organizmov (v kontaktu nitritov
z amonijevimi solmi). Kljub hitrejšemu večanju koncentracije dušika se opad
v potoku razkraja počasneje kot na gozdnih tleh. Razloga sta vsaj dva:
prvič, ker je večina gliv, ki razgrajujejo celulozo in lignin, aerobnih; in drugič,
ker razpad opada v vodi poteka izključno od površine proti notranjosti.
Zaradi slednjega se opad večjih dimenzij razgrajuje počasneje od drobnega
opada enake mase. Debla, za katera je značilno zelo nizko razmerje med
površino in prostornino, razpadajo zato še posebej dolgo.

2.6.3 Gozdni potok je učinkovit zadrževalen mehanizem
2.6.3 Forest stream is effective retentive mechanism
Ko bakterije, glive, nevretenčarji in fizična abrazija počasi drobijo organski opad na vse manjše koščke, postaja ta zaradi naraščajočega razmerja
med površino in prostornino vedno bolj občutljiv na napade mikroorganizmov in ker je vse lažji tudi na plavljenje. Izgube v obliki plavin so majhne,
saj se kar 60-70% opada, ki pade v strugo, nakopiči in do konca razkroji
na tem mestu (FRANKLIN et al. 1981 ). Zadrževal ni mehanizmi v potoku
so tako močni, da lahko voda odplakne le najdrobnejše delce. Polovico in
tudi več celotne organske snovi, ki jo voda odplavi, predstavlja raztopljen
organski material, skoraj ves preostali del pa delci, veliki do 1 mm
(CUMMINS 1979). Majhnost izgub v obliki plavin pa ne pomeni, da je
majhen tudi njihov vpliv. Nasprotno, ker se pojavljajo nepretrgoma, je njihov
vpliv velik. Trajno plavljenje organskega drobirja v majhnih količinah je celo
eden pomembnejših procesov v strugi, saj na ta način manjši vodotoki
prehranjujejo večje. Tako kot gozd po malem in neprestano napaja potok,
tudi potok napaja reko, v katero se izliva.
V potoku se torej poleg sprejemanja in zadrževanja neprestano odvija
tudi proces oddajanja mrtve organske snovi, vendar v veliko manjši meri.
Opad se nekje v potoku kopiči v gmoto, ki z nadaljnjim zadrževanjem
plavajočega opada postaja vse večja, drugje vzdolž struge pa se lahko
takšna gmota akumuliranega o pada po dolgem procesu razkrajanja sesuje
v majhne dele, ki jih vodni tok odplakne nizvodno. Pomembno je, da dojamemo položaj opada v potoku tudi iz zgodovinske perspektive in strugo
kot nepretrgan proces.
Okljuki, prelivi, tolmuni, slapovi, mokrišča so sestavni deli struge, ki ne
le oblikujejo posebne habitate, ampak tudi skupaj sestavljajo sistem za
preprečevanje prehitrega odtoka vode in plavin v njej. Posebej velja opozoriti na segment struge, ki smo ga do sedaj le omenili, predstavlja pa
mogoče najtesnejše povezavo med gozdom in potokom: to so mokrišča.
Ob močnejših padavinah se dogaja, da potok poplavi nekatere ravnice ob
strugi. Te občasno poplavljene površine, mokrišča, opravljajo zelo pomembno vlogo pri regulaciji odtoka vode in hran ljivih snovi. Njihova naloga
je zadrževanje poplavnih voda, s čimer zmanjšujejo poplave v nižinah in
pomagajo zagotavljati oskrbo z vodo skozi vse leto. Nadalje absorbirajo
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hranljiva snovi in zadržujejo plavine ter tako čistijo vodo. Vse te funkcije
opravlja obrežni gozd vzdolž celotne struge, vendar jih tisti na mokriščih
opravlja še posebej učinkovito.
Mokrišča pogosto porašča združba Alnetum glutinosae. Omenjena
združba s črno jelšo na čelu namreč zelo dobro prenaša anaerobne razmere
v poplavljenih oglejenih tleh . Poleg tega še optimalno opravlja vrsto ekoloških funkcij. Pomembno vlogo ima globok koreninski sistem črne jelše,
ki po celotni globini prepreda in tako preoblikuje tudi do nekaj metrov
globoka tla na mokriščih . Zato tla kljub svoji globini niso zbita in so sposobna
zadržati ogromno količino vode. Prispevek črne jelše je tudi ta, da med
pospešenim procesom transpiracije intenzivno črpa odvečno vodo iz tal v
ozračje in tako ustvarja pogoje za nadaljnje dotekanje vode v tla. (Verjetno
ravno sinergijski mehanizem uglobok plug- odlična črpalka", ki ga uteleša
črna jelša, v največji meri omogoča mokriščem, da opravljajo svojo vlogo
v povirju .)
Vrnimo se na gozdni potok in njegove zadrževal ne mehanizme v celoti .
Ker največ povedo primerjalne analize, smo strugo gozdnega potoka
primerjali s strugo v logu in na travniku . Vse tri odseke struge smo določili
na potoku Dolček (potok prvega reda), ki teče v zasavskem hribovju,
natančneje pri Kandršah (med Moravčami in Zagorjem) in predstavlja
kapilaro v povirju reke Save.

2.6.4 Delovna hipoteza
2.6.4 Working hypothesis
Ker obrežna vegetacija lahko že sama po sebi predstavlja oviro pri
odtoku vode (debla, korenine), poleg tega pa pomeni glavni vir opada, ki
je pomemben oblikovalec struge potoka prvega reda, smo oblikovali naslednjo delovno hi potezo: na učinkovitost zadrževalnih mehanizmov struge
potoka prvega reda ima največji vpliv obrežna vegetacija.

3 METODE
3 METHODS
Podroben potek struge potoka na odseku v gozdu, v logu in na travniku
smo na terenu izrisali s pomočjo štetja korakov in kompasa .
Zadrževal no zmogljivost potoka za organsko snov na njegovih različnih
odsekih (na travniku, v logu in v gozdu) smo preizkusili s poskusom , za
katerega smo potrebovali: žagovino, sito (z 2 mm 2 velikimi luknjami) in
zaveso s približno polovico manjšimi luknjami kot pri situ (0,8 mm 2) . Žagovino smo presejali skozi sito in se tako znebili prahu in najdrobnejših delcev.
Presejano žagovino smo razdei1H na tri enake dele (za tri odseke). Najprej
smo na spodnjem koncu zadnjega odseka (gledano po toku navzdol) v
potok postavili lovil no mrežo (zaveso), tako da se je vsa voda v strugi
precejala skoznjo. Nato smo odšli na začetek odseka in v potok posipali
tretjino oziroma 300 g presejane žagovine. Po uri in pol smo lovilna mrežo
zamenjali z novo, ki smo jo pustili v potoku deset ur in pol (lovilni mreži sta
bili v potoku skupno dvanajst ur po posipu žagovine v potok). Enak postopek
smo opravili še na drugih dveh odsekih . Pomembno je, da so si pri meritvah
odseki sledili po toku navzgor, saj smo s tem preprečili , da bi žagovina, ki
je ostala v vodi po merjenju, vplivala na rezultate merjenja na naslednjem
odseku. Po enem tednu zračnega sušenja smo kupčke žagovine iz posameznih lovilnih mrež stehtali.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4 RESULTS AND DISCUSSJON

Slika 3: Primerjava odsekov struge na travniku, v logu in v gozdu
(Risal B. Pihler)
Figure 3: Comparison of wafercourse segments in the meadow
grove, and fore§t (Drawing by B.
Pihler)

Prime~avo odsekov struge na travniku, v logu in v gozdu prikazuje slika 3.
Vidimo, da struga na travniku poteka skoraj naravnost in da so v njej prei ivi
zelo redki. Povsem drugačna je njena pot skozi log in gozd, kjer oblikuje
številne meandre in prelive . Kaj pomeni večja razgibanost struge z vidika
odtoka vode, nam delno pove naslednji izračun. Zračna razdalja med
začetkom in koncem odsekov je 30 m. Padec terena je na vseh treh odsekih
struge 4 %. Temu primerno je konstantna tudi višinska razlika med začetkom in koncem odsekov struge in znaša 1,2 m. Da jo premaga, opravi
potok na travniku 31 m dolgo pot, zato je padec struge tukaj 3,9 %. Skozi
log je ta pot daljša za 1Om (41 m), zaradi česar se padec struge zmanjša
na 2,9 %. še za malenkost daljšo pot, dolgo 42 m, opravi potok skozi gozd,
vendar je padec struge tudi tukaj 2,9 % (zaradi zaokroževanja). Zaradi
jezov v strugi so ti padci v resnici manjši. To še posebej velja za strugo v
logu in gozdu, kjer so jezovi veliko bolj pogosti kot v strugi na travniku.
Tako smo po korekciji padcev strug na travniku in v logu zaradi vpliva jezov
(v gozdu se zaradi velike razgibanosti struge in razbitosti vodnega toka
tega ni dalo narediti) dobili naslednje vrednosti: padec struge na travniku
je 3,2 %, v logu pa 0,5 %. Za padec struge v gozdu lahko predpostavimo,
da je blizu tistemu, ki ga ima struga v logu.

8
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Vidimo, da odsek struge na travniku zelo izstopa . Njegova prime~ava z
odsekam struge v Jog uje še posebej zanimiva, kajti odseka si sledita (konec
odseka struge na travniku je hkrati začetek odseka struge v logu) in oba
obdajajo kmetijske površine; torej so razlike med obema izključno rezultat
drugačne obrež ne vegetacije. Vpliv slednje pa je v našem primeru ogromen,
saj pojav drevnine na brežinah povzroča, da se padec struge v logu zmanjša
na slabo šestino (15,6 %) padca, ki ga ima struga na travniku .
Poleg tega, da meandri zmanjšujejo padec struge in slabijo moč vodnega
toka, tudi povzročajo, da se na določeni površini naenkrat nahaja več vode.
1n sicer tolikokrat več, kolikokrat je struga zaradi meandrov daljša -seveda
pri domnevi, da struga nima pritokov. Če primerjamo odseke strug, ki jih
kaže slika 3, ugotovimo, da se na odseku v logu nahaja 1,29-krat (29 %)
več, na odseku v gozdu pa 1,35-krat (35 %) več vode kot na odseku potoka
na travniku.
Ne glede na to, da so biotopi tekočih vod odprt sistem, torej konstantno
pod vplivom višje ležečih (gorvodnih) odsekov, lahko vse tri zgoraj omenjene odseke predstavimo kot relativno homogena območja . Znotraj le-teh
poteka sedimentacijsko transporten cikličen proces kroženja organskih
snovi, ki ga grafično lahko prikažemo v obliki spirale, ki se vije v smeri
vodnega toka (Ribič, 1989). Odvisno od intenzivnosti teh procesov se oblika
spira le spreminja, predvsem njena gostota in širina (slika 3). Različne oblike
spira le nam tako dajo predstavo o intenzivnosti oziroma kapaciteti različnih
ekosistemov za sprejemanje organskih snovi in njihovo razgradnje . Potok
na travniku z majhnimi zalogami organskih snovi in nizko biološko aktivnostjo, majhno intenziteto kroženja snovi in močno transportno sposobnostjo oziroma hitrostjo je sistem z majhno stabilnostjo in neodporen proti
alohtonim donosom. Zato je spirala, ki ponazarja procese v njem, ožja in
bolj raztegnjena. Nasprotno pa potok v logu in gozdu z veliko zadrževalno
zmogljivosljo, visoko biološko aktivnostjo, veliko intenziteto kroženja snovi
ter majhno transportno hitrostjo predstavlja stabilen sistem, odporen proti
alohtonim donosom. Spirala je tu širša in gostejša.
S pomočjo žagovine, ki smo jo posipali v potok na začetku, lovili pa na
koncu vsakega odseka, smo ugotavljali zadrževalno sposobnost potoka.
Rezultati so zapisani v preglednici 1. Vidimo, da imata odseka struge v
gozdu in v logu veliko zadrževalno sposobnost, saj je po 12 urah iz njiju
priplavalo le nekaj majhnih delcev žagovine, ki so skupaj tehtali manj kot
en gram. Ob pregledu struge smo ugotovili , da se je v obeh primerih velika
večina žagovine zadržala že v zgornji, tj. prvi polovici odseka. Kupčki
žagovine so ležali pred različnimi pregradami, na dnu tolmunov, ob robovih
struge ipd., na njih pa so se pasle številne postranice ter ličinke mladoletnic
in enodnevnic. Nasprotno pa je odsek struge na travniku po 12 urah oddal
skoraj tretjino vnešene žagovine, s tem da je slabo desetino oz. okrog 30
% oddal že po prvi uri in pol. Ostala količina žagovine se je zadržala ob
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Preg ledn ica 1: Prikaz zadrževalnih zmogljivosti potoka za organsko snov na različnih odsekih

Table 1: Review of stream retentive capacity for organ ic matter in
different watercourse segments

Stream segment in the meadow
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obeh pregradah in zahvaljujoč visoki travi na brežinah v veliki meri tudi ob
robovih struge, kjer jo je zadržala na gladino poležana trava. Med delci,
dospelimi do konca odseka, so bili tudi tisti večjih dimezij, ki so praviloma
bolj podvrženi zadrževanju. Torej so tukaj zadrževalni mehanizmi potoka
mnogo šibkejši kakor v prejšnjih dveh odsekih. Poudariti moramo tudi, da
se zadrževalna sposobnost struge na travniku med letom zelo spreminja;
poleti, ko brežine porašča visoka trava, je bistveno večja kot pozimi. V
strugi v logu in gozdu so te spremembe mnogo manjše, če ne celo zanemarljive.
Poskus je potrdil delovno hi potezo, da obrežna vegetacija bistveno vpliva
na učinkovitost zadrževalnih mehanizmov struge potoka prvega reda.

5 ZAKLJUČKI
5 CONCLUSIONS
Voda je napoj življenja in zato ·predstavlja bistven vir obstoja in razvoja
kopenskih ekosistemov. Eksistenčen problem teh ekosistemov je njihova
stalna preskrba z vodo. Kajti voda prihaja na kopno v obliki padavin, torej
v časovno in količinsko zelo različnih intervalih. V deževnem času je lahko
vode celo preveč, v sušnem obdobju paje primanjkuje. Evolucija kopenskih
ekosistemov je zato nujno potekala v smeri vse uspešnejšega zadrževanja
vode. če smo dosledni: je evolucija potekala v smeri vse uspešnejšega
zadrževanja vsega, še posebej vode. Na ugodnih rastiščih predstavlja višek
te evolucije gozdni ekosistem . V njem je ustvarjenega največ življenja in
zadržane največ vode . Zadržuje jo s svojo celostno zgradbo. Znotraj gozda
pa najuspešneje zadržujejo vodo gozdna tla. Ta so oblikovana tako, da so
sposobna hitro vsrkati velike količine vode, jo v veliki meri zadržati in jo
hkrati po malem in neprestano tudi oddajati.
Gozdna tla oddajajo del vode v obliki gozdnega potoka, ki zlepa ne
usahne. S tem pa se naveza gozd- voda ne prekine. Gozd in gozdni potok
živita v tesni simbiozi. Gre za obojestranski, interaktiven odnos, ki s snovanjem novih življenjskih okolij in združb bogati oba. Ta simbioza pomeni
transcendenca v razvoju življenja. Gozd napaja potok z vodo in opadom,
ki v največji meri oblikuje njegovo strugo in je hrana novo nastalemu
vodnemu življenju, potok pa z oddajanjem vlage, oblikovanjem posebnih
habitatov in prisotnosljo novega rastlinskega in živalskega sveta daje gozdu
novo podobo in življenjski utrip.
Zadrževal ne mehanizme za vodo in za materijo nasploh najdemo tudi
v strugi gozdnega potoka. Glavni oblikovalec struge in njenih zadrževalnih
mehanizmov je gozdni opad. Z njegovim kopičenjem nastajajo v strugi
slapovi, prelivi, tolmuni, okljuke, rokavi ... Vse to so zadrževalni mehanizmi,
ki prispevajo, da je materija na razpolago v življ~nju prijazni obliki: voda ni
obremenjena z velikimi količinami kinetične energije, ki so za življenje
neobvladljive; plavine v vodi so zadržane toliko časa, da lahko koristijo kot
hrana ipd. Največji vpliv na oblikovanje zadrževalnih mehanizmov v strugi
ima obrežna vegetacija, kajti ugotovili smo, da je zadrževanje plavin na
odsekih struge v gozdu in logu, kjer je obrežna vegetacija podobna, zelo
uspešno, na odseku struge na travniku pa so zadrževal ni mehanizmi potoka
bistveno manj učinkoviti.
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Forest and Forest Stream - lndivis1
ible WhoJe
Summary
Energy and matter C)re not by themselves sufficient for life development. A key point is the ir quality. Retentive
mechanisms in nature regu la te the energy and matter flaws in a way they can became rnanageable for living.
The Earth is the onl.y known planet with existing liquid water and, therefore, the only pla net endowed
with life. Water is necessary with all life processes and js at the same time an essential construction element
of all organisms, and an important transportation media . The water on the land is not in abundance. It
appears from time to time in the form of precipitation, when it can also became excessive. Consequently,
the nature was forced to dev.elop wat·er retention mechanisms with the role to prevent fast outflow back to
waterflows and sea. This mechanisms were developed in every land ecosystem, but none is to be com pared
to the forest, where life is most exuberant and water most withheld .
The pathway of water from the atmosphere into forest or through it, and back to atrnosphere is cal led
forest hydrologic cycle . On its way through forest, the water overcomes numerous obstacles that prevent
its outflow to became to fast. The best water retention mechanism is forest soil which is formed to absorb
large quantities of water, and to retain it there for longer period of time. Water leaves forest soil surface
partly in the form of forest stream, meaning the linkage between the twu of them is not interrupted. The
strong interaction of forest and forest water is stili in existence . Stream is supplied by the forest with water
and organic detritus, the ,later being the major creator ot its watercourse and amessenti.al nourishment to
stream living. The stream influences the living pace of forest with evaporation , formation ofexclusive habitats,
and presence of special, f!lora and fauna world.
The water and matter retentive mechanisms are , in general, found in the watercourse ot forest stream.
The component parts of watercourse, as meanders; channels, waterflows, dams, and wet sides, form not
only special habitats, but moreover constitute the system to prevent fast outlet of water with its floatage .
Riverside vegetation has the strongest influence on watercourse retentive mechanisms formation. The
experiment was carried out with sawdust scatter ed in ditfferent sections of forest, grove, and meadow
watercourses, then the portion of washed off or retained sawdust having been ascertained. It was found
out the sawdust retention in forest and grove watercourses, bearing the resemblance of riverside vegetation,
has been successful in both cases, whereas a l arge portion of sawdust had been washed away in the meadow
watercourse.
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Determination of Regions Endangered by Erosion in Slovenia
Aleš HORVAT"
Izvleček:

Horvat, A.: Določanje erozijsko ogroženih območij v Sloveniji. Gozdarski vestnik, št. 4/1999 . V slovenščini, s
povzetkom v angleščini, cit. lit. 14. Prevod v angleščino: Aleš Horvat.
Prispevek obravnava stanje na področju ocenjevanja ogrqženosti prostora v Sloveniji in predlog načina nadaljnje
ureditve. Pri določanju erozijsko ogroženih območij je smiselno izdelati dve vrsti dokumentov: Opozorilne načrte o
erozijski ogroženosti in Načrte erozijsko ogroženih območij . Opozorilni načrti o erozijski ogroženosti so ob korektni
obdelavi razpoložljivih podatkov sorazmerno hitro na razpolago pri gospodarjenju s prostorom, so manj natančni in
podajajo grobe usmeritve varstva pred erozijskimi pojavi. Načrti erozijsko ogroženih območij pa podajajo podrobnejše
prikaze ogroženosti, točno coniranje in stopnjo ogroženosti. Za njihovo celovito izdelavo bomo v Sloveniji potrebovali
od 1O do 20 let neprekinjenega strokovnega dela .
Ključne

besede: erozija, naravna

nesreča,

ogroženo območje, opozorilni načrt, Slovenija.

Abstract:
Horvat, A.: Determination of Regions Endangered by Erosion in Slovenia. Gozdarski vestnik, No. 4/1999. ln Slovene,
with a summary in English, lit. quot. 14. Translated into English by Aleš Horvat.
This article treats the situation in the field of natural hazard assessment in Slovenia and proposes further procedure
of regulatioh. To determine the erosion threat zones, two types of documents are reasonable to be prepared: Erosion
Threat Warning Plans and Ma ps of the Areas Endangered by Erosion. Warning plans can be readily pre pared by careful
processing of available data. However, they are less precise and can only give general directions for protection against
erosion phenomena and proper management of the endangered areas. Detailed surveys of endangered areas and
their precise zonings are given in the Maps of the Areas Endangered by Erosion. For elaboration of such maps, between
1O and 20 years of continuous professional work shall have been needed for the entire territory of Slovenia.

Key words: erosion, natural hazard, endangered area, erosion threat warning plan , Slovenia.
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Vsak poseg v hudourniških in drugih erozijsko ogroženih območjih, ki
bi lahko vplival na vodni režim in erozijske procese kakršnegakoli izvora,
mora biti izveden skladno s pogoji, pod katerimi je raba površin v teh
območjih možna.
Načini gospodarjenja in pogoji, pod katerimi je raba površin na tako
ogroženih zemljiščih možna, so določeni z vodnogospodarskimi osnovami
in posameznimi ureditvenimi načrti hudourniških območij. Vodnogospodarske osnove Slovenije določajo površine, ki jih ogrožajo erozija, hudourniki,
zemeljski in snežni plazovi. Na teh površinah je- skladno z določili Zakona
o vodah- potrebno za spremembo kulture zemljišča, zgraditev objektov in
za druge posege, ki bi lahko spremenili ravnovesne razmere, pridobiti
vodnogospodarsko soglasje. Žal se v praksi dogaja, da zahtevajo upravni
organi vodnogospodarsko soglasje le za posege ob vodotokih, ne pa tudi
za posege na erozijsko ogroženih območjih.
Zaželeno bi bilo, da bi strokovne podlage za določanje erozijsko ogroženih območij definirali tako, kot so jih v ostalih alpskih državah. V Avstriji
je npr. leta 1975 izšel zakon, ki daje hudourničarski službi odgovornost in
pooblastilo, da določa in omejuje vse vrste območij, ogroženih z erozijskimi
pojavi.
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Pregled ogroženih območij, ki ga želimo podati, ne bo statičen, dan
enkrat za vselej . Z nadziran jem in spremljanjem dogajanj ga bomo morali
stalno izpopolnjevati, prilagajati spremembam v naravi in s tem izboljševati.
Moramo se zavedati, da je prepletanje dejavnikov okolja tako vsestransko,
razpoložljivi in dosegljivi podatki pa tako omejeni, da se lahko dejanskemu
stanju z našimi analizami le skromno približamo.
Izdelava in izpopolnjevanje pregledov - kart - ogroženih območij bi
morala postati redna temeljna dejavnost hudourničarjev. Pomembnost
pregledov je v tem, da sicer predstavljajo oporo prostorskemu načrtovanju,
vendar so hkrati od njega povsem neodvisni, saj so že po svojem pristopu
in vsebini nekakšen veto k posegom v prostor. Pričakujemo , da bi morali
biti v tem smislu tudi zakonsko sankcionirani, kot je to prva storila Avstrija
z Odredbo iz 1.1976 kot dodatkom h Gozdnemu zakonu iz 1.1975, s katero
določa pojem, smoter in postopke načrtov ogroženih območij (Gefahrenzonenplane) . Načrte izdelajo hudourničarji in ti načrti dobijo po javni razgrnitvi pri občinah in komisijskem pregledu rang ekspertize uradnega izvedenca. Poslej je načrt na razpolago občini kot gradbenemu uradu za upoštevanje pri prostorskoureditvenih načrtih. V kolikor ga občina ne upošteva
oz. ne izkoristi z njim povezanih preventivnih možnosti, ji država- če tako
nakazujejo preprečevalne osnove - ukine dotacije (AUUTZKY 1989).

2 VRSTE EROZIJE
2 TYPES OF EROSION
Pri določanju erozijsko ogroženih območij obravnavamo tiste vrste
erozije, ki so v Sloveniji močno prisotne in povzročajo tudi največje poškodbe, oziroma škode:
- vodno erozijo
- plazno erozijo
- porušitveno erozijo
- snežno erozijo

3 NAČRTOVANJE EROZIJSKE OGROŽENOSTI
3 EROSION THREAT WARNING PLANNING
Pri določanju erozijsko ogroženih območij je smiselno izdelati dve vrsti
dokumentov:
-grobe in podrobnejše Opozorilne načrte o erozijski ogroženosti
- Načrte erozijsko ogroženih območij

Opozorilni načrti o erozijski ogroženosti so ob korektni obdelavi
razpoložljivih podatkov sorazmerno hitro na razpolago pri gospodarjenju
s prostorom, so manj natančni in podajajo grobe usmeritve varstva pred
erozijskimi pojavi.
Načrti erozijsko ogroženih območij pa podajajo podrobne prikaze
ogroženosti , točno coniranje in stopnjo ogroženosti. Za njihovo celovito
izdelavo bomo v Sloveniji potrebovali od 1O do 20 let neprekinjenega
strokovnega dela.
V vmesnem obdobju si bomo morali pri presojah posegov v prostor
pomagati z grobimi in podrobnejšimi Opozorilnimi načrti o erozijski
ogroženosti in na njihovi osnovi izraženimi mnenji hudourničarskih izvedencev. To predstavlja v prehodnem obdobju hitro, čeprav manj natančno
metodo izločanja erozijsko ogroženih območij.
GozdV 57 (1999) 4
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Opozorilni načrti o erozijski ogroženosti so izdelani v glavnem na
osnovi primerjalnih analiz naravnih danosti in okvirno omejujejo prostore,
kjer preti nevarnost erozijskih pojavov in procesov. Pri gospodarjenju na
tako omejenih prostorih je potrebno ravnati skladno z načeli varstva pred
erozijo. Znotraj teh prostorov naknadno po potrebi še podrobneje, z de~
tajlnejšimi analizami, izločamo površine glede na stopnjo ogroženosti izdelujemo Načrte erozijsko ogroženih območij.
Opozorilen načrt q erozijski ogroženosti bo tudi v pomoč pri izdajanju
strokovnih mnenj in osnova za izdelavo mnogo podrobnejših Načrtov
erozijsko ogroženih območij z natančnejšim coniranjem oz. strokovna
podlaga za izvajanje politike varovanja z:
~ ukrepi in režimi varovanja,
- omejitvami rabe,
- predpisovanjem postopkov za detajlna preverjanja.

3.1 Opozorilni

načrti

o erozijski ogroženosti

3.1 Erosion Threat Warning Plans
3.1.1 Grobi opozorilni načrti o erozijski ogroženosti
3.1.1 General (Rough) Erosion Threat Warning Plans
Osnovni namen grobega izločan ja je dobiti hiter pregled stanja naravne
ogroženosti v konfliktnih točkah ali območjih , kar omogoča izdelavo načr
tovalnih smernic. Zato prikazuje opozorilen pregled le vrsto, ne pa tudi
stopnjo nevarnosti, kar je že vsebina podrobnejšega, mnogo natančnejšega
izločanja erozijskih območij in pojavov.
Natančnost takega pregleda je, razumljivo, majhna, saj je morebitna
izločitev pojava bodisi le območno prostorska ali pa je predstavljena celo
samo z odgovarjajočimi simboli, brez prostorske omejitve. Prikaz lahko
zajame prostor občine ali regije, lahko pa je tudi omejen npr. le na zaključen
življenjski prostor dolinskih prebivalcev. Tak način in stopnja natančnosti
določata tudi njegovo merilo.
Karti erozijskih žarišč in erodiranosti območij ter stabilnosti območij in
plazov sta sestavni del obstoječih Vodnogospodarskih osnov Slovenije in
osnovni podlagi za izdelavo Grobih opozorilnih načrtov o erozijski ogroženosti, saj grobo omej ujeta površine, kjer so zaznavni pojavi erozije, plazenja
tal in snega. Ker je pregled grob, nam služi kot opozorilo, da je za posege
na tem območju potrebno pridobiti mnenje hudourničarske službe.
Vsebine posameznih opozorilnih načrtov se združijo v celovit grob
opozorilen načrt o erozijski ogroženosti določenega območja, pri čemer
se glede na stopnjo ogroženosti grobo oblikujeta zgolj dve vrsti opozorilnih
območij varovanja:
- Opozorilna območja strogega varovanja so območja s hujšim erozijskim delovanjem hudournikov (poplavljanje, zajedanje, zaplavljanje ... ):
vsa žarišča globinske in bočne erozije, ki so še potrebna sanacije, območja
hudourniških vršajev, naplavišča, izpostavljena dinamičnim spremembam,
območja aktivnih zemeljskih plazov, območja nestabilnih, k plazenju
nagnjenih pobočij, lokacije z aktivnimi porušitvenimi procesi, območja
hribinskih in kamninskih podorov, območja plaznic snežnih plazov in
pogojno stabilne snežne odeje .
- Opozorilna območja izvajanja zaščitnih ukrepov so vsa ostala erozijsko ogrožena območja z različnimi kategorijami erodibilnosti, pogojno
stabilna in potencialno plazljiva območja, območja s potencialnimi porušitvenimi procesi, območja s potencialno nevarnostjo plazenja snega.
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Slika 1: Naplavišče hudournika
Kotredeščica
(Foto: Janko
Černivec}

1

Figure 1: Alluvialfan ofthe torrent
(Photo: Janko

Kotredeščica

11

černivec)

Določena opozoril na območja bodo opredeljena kot varstvena območja
v prostorskih pianih občin in države.
Pri pripravi strokovnih podlag s področja voda za potrebe prostorskega
plana RS smo izdelali opozorilno karto varstvenih območij in omejitev v
prostoru za področje erozije (M = 1 : 250.000), ki naj bi v bodoče nastala
z generalizacijo posameznih Podrobnejših opozorilnih načrtov o erozijski
ogroženosti. Zaenkrat je bil tak primer na nivoju cele države narejen le pri
določevanju ogroženosti pred snežno erozijo. Izrisana območja plaznic
snežnih plazov zelo natančno predstavljajo dejanske razmere na ter6nu,
saj je bil Informacijski sistem o snežnih plazovih v območjih ekumene zelo
kvalitetno izdelan.

3.1.2 Podrobnejši opozorilni načrti o erozijski ogroženosti
3.1.2 Detailed Erosion Threat Warning Plans

~;

Za nekatere predele Slovenije so že izdelane, za druge pa je mogoče
sorazmerno hitro izdelati natančnejše karte - Podrobnejše opozorilne
načrte o erozijski ogroženosti . Pri tem rabimo meteorološke in hidrološke
podatke, geološke in fitocenološke karte, karte rabe tal, pedološke karte
ter zlasti karte nagibov površin, saj so "nagibi površin, njih razporeditev,
razsežnost in orientacija indikator klimatskih razmer, vpad nih kotov sončnih
žarkov, hitrosti stekanja voda, stabilnosti zemljišč in snežne odeje, različnih
Slika 2: Usad v zaledju Zlaten(Foto: Aleš Horvat)

ščice

Figure 2: Landslide in Zfatenščica
watershed (Photo: Aleš Horvat)
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dinamičnih pojavov, ogroženosti prostora, uporabnosti prostora ipd."

(PINTAR 1 ZEMLJIČ 1982). Nagibi površin so pri konkretnem analitičnem
določanju erozijsko ogroženih območij najbolj pomembna naravna danost,

ki naj bi vsekakor postala eden od odločujočih dejavnikov v načrtovanju
katerihkoli nadaljnjih ukrepov, posegov in uporabe v posameznih
obravnavanih območjih.
Obravnavano območje omejimo in podrobneje razdelimo po topografskih
značilnostih bodisi z dovolj natančnim digitalnim bodisi s kombinacijo
digitalnega in analog nega ali pa z analognim postopkom, nakar tako določene nagi be analiziramo in jih primerjamo zlasti z geološko karto in karto
rabe tal, da bi ugotovili morebitne soodvisnosti med temi danostmi in
ogrožajočimi pojavi. Take analize izdelujemo praviloma na kartah podrobnih
meril in predstavljajo glede na razpoložljiv kartografski material primerno
osnovo za načrtovanje v hribovitih območjih.
3.1.2.1
3.1.2.1

Podrobnejši opozorilni načrti o ogroženosti s hudourniško erozijo
Detailed Torrent Erosion Warning Plans

Ogroženost s hudourniško erozijo je nedvomno najpomembnejša erozijska oblika ogrožanja slovenskega prostora. Kaže se nam z naslednjimi
procesi:
- globinsko in bočno erozijo,
- preplavljanjem in poplavljanjem,
- naplavljanjem.
Izdelave opozorilnih načrtov o ogroženosti s hudourniško erozijo se
kompleksno praviloma lotimo tako, da hkrati analiziramo tako celotno
hudourniško območje (zgornji, srednji in spodnji tek) kot nevarnost poglabljanja, bočnega erodiranja, preplavljanja, poplavljanja in naplavljanja.
Pri analiziranju ogroženosti uporabljamo vse dosegljive in uporabne
podatke, pri čemer moramo stalno paziti na korektno interpretacijo glede
na njihovo točnost in zanesljivost.
Tako v manjših kot tudi v večjih hudourniških območjih nam pogosto
manjkajo zadovoljivi podatki, zato nam je analiza stanja v preteklosti in
napovedovanje možnih pojavov v prihodnosti s pomočjo nemih prič ob
nespremenjenih ekoloških razmerah lahko v veliko pomoč.
Hudourniški vršaj je vizitka, nekakšna osebna izkaznica hudournika, kjer
je možno najbolj točno analizirati škodljivo delovanje hudournih voda ob
naravnih ujmah. Že samo analiziranje vršaja nam omogoča grobo določitev
erozijske ogroženosti, medtem ko zahteva podrobnejši način določanja
erozijsko ogroženih območij tudi analizo dogajanj v srednjih in zgornjih tekih
hudournikov, še zlasti pa v erozijskih žariščih.
Na tako izločenih površinah zahtevamo za vse eventualne izjemoma
dovoljene posege, do izdelave Načrtov erozijsko ogroženih območij, soglasje hudourničarske službe.
3.1.2.2
3.1.2.2

Podrobnejši opozorilni načrti o ogroženosti s plazno erozijo
Detailed Landslide Erosion Warning Plans

Z medsebojno primerjavo geološke karte in karte nagibov površin ter
na osnovi terenskih raziskav in poizvedovanj za nedvoumno zabeleženimi
opisi nekdanjega plazenja lahko grobo opredelimo labilna in pogojno stabilna zemljišča. Pri tem izločimo kot potencialno ogrožene površine območja
nagibov, ki se nahajajo med povprečnimi vrednostmi strižnih kotov za suhe
in mokre zemljine, nastale iz posameznih vrst kamnin.
190
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Tako so npr. kritične površine:
_v morenah med 25· in 40. (5., 6., 7. kategorija nagibov),
_v pobočnih gruščih (6. in 7. kategorija nagibov),
_v preperinah iz andenzitnih tufov med 22· in 40" (5., 6.in 7. kategorija
nagibov).

s takšno grobo analizo praviloma izločimo potencialno ogrožene površine, kjer je nujno previdno in restriktivno obnašanje in je za kakršenkoli
načrtovan poseg treba brezpogojno pridobiti ustrezno mnenje hudourničarske službe.
3.1.2.3
3.1.2.3

Podrobnejši opozorilni načrti o ogroženosti s porušitveno erozijo
Detailed Fali Erosion Warning Plans

Pri analizi ogroženosti s porušitveno erozijo ločimo glede na jakost
pojava dve vrsti pojavov:
- padanje skal in kamenja,
- skalne in hribinske podore.
Pri izdelavi opozorilnih kart o erozijski ogroženosti skušamo zbrati čim
podatkov o skalnih in hribinskih podorih v preteklosti, jih čim točneje
prostorsko opredeliti (aerofotografije, neme priče ... ) ter jih dopolniti s
podatki primerjalnih analiz iz inženirskogeoloških kart in kart nagibov
površin. Pri tem skušamo glede na terensko geomorfologijo obravnavanega
prostora čim točneje oceniti potencialne meje vpliva podorov.
Ogroženost zaradi padanja skal in kamenja je prostorsko bistveno težje
grobo določiti, saj je odvisna tako od inženirskogeoloških razmer kot od
nagibov površin in tudi od vegetacijskih razmer. Dobro gozdno raslje lahko
nekajkrat zmanjša delež skalnih okruškov, ki ogrožajo npr. prometnico
(CHAUVIN 1 RENAUD 1996). Zato je smiselno v načrtih o erozijski ogroženosti z ustreznimi simboli označiti lokacije v ekumenem prostoru , kjer je
bilo zabeleženo padajoče kamenje (viri: lokalno prebivalstvo , upravljalci
infrastrukture ... ).
več

3.1.2.4
3.1 .2.4

Podrobnejši opozorilni načrti o ogroženosti s snežno erozijo
Detail Snow Erosion Warning Plans

Analiziramo tudi zemljišča, ki so bodisi neposredno ali posredno potencialno ogrožena zaradi plazenja snega.
Pri izločanju na osnovi analize naravnih danosti skušamo grobo omejiti
območja, kjer lahko pričakujemo nevarnost snežnih plazov. Pri tem analiziramo:
- snežne razmere,
- nagibe površin,
- vegetacijske razmere.
Dobro poznavanje snežnih razmer bistveno pripomore k odločitvi o
potencialni ogroženosti. Zato analiziramo naslednje parametre:
- zabeleženo maksimalno višino snežne odeje,
-opazovan maksimalen dnevni prirast snežne odeje,
- povprečno dolžino trajanja snežne odeje.
Uporabni podatki za izvedbo grobe presoje so v študiji Ocena ogroženosti Slovenije s snežnimi plazovi (PUH 1994).
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Z analizo nagibov površin lahko v grobem izločimo površine, ki so dovolj
strme, da lahko na njih, ob izpolnjenih še drugih pogojih, pride do splazitev
snežne odeje . Tako lahko torej razdelimo površine v naslednje skupine:
- z nagibi, večjimi od 60° (>S8o- 9. kategorija)- sneg se običajno že sproti
obleti;
-z nagibi med 30° in
(29°-S8°- 6., 7., 8. kategorija)- snežna odeja ni
več stabilna, ob ustreznih ostalih naravnih danostih se sprožajo snežni
plazovi- tu so plazovi pogosti;
-z nagibi med 20° in 29° (4., S. kategorija)- pojavi se počasno plazenje
snežne odeje, možni so večji plazovi mokrega snega .

soo

Če nam analiza pokaže, da so možna proženja obsežnejših snežnih
plazov na večjih površinah, lahko grobo določimo tudi maksimalna območja
zaustavljanja in sicer kot površine z nagibom med
in 10° (5°-9° - 1.
kategorija). Pri tej presoji moramo biti zelo previdni in še zlasti skrbno
analizirati vegetacijske razmere.
Rastlinska odeja pomembno vpliva na možnost proženja snežnih plazov.
Za grobo analizo razdelimo površine v naslednje skupine:
- površine pod gozdom,
- površine pod grmišči,
- površine pod travinjem in drobnimi grmiči,
-gole površine (sem uvrščamo tudi njivsko obdelovane površine).

so

Na osnovi rezultatov posameznih analiz in s prekrivanjem neugodnih
površin po posameznih dejavnikih izločimo kompleks površin, potencialno
ogroženih s snežno erozijo. Pri tem se moramo zavedati, da gre le za grobo
analizo, ki predstavlja osnovno opozorilo pri rabah prostora. Podrobnejša
analiza pa nam da ob upoštevanju tudi drugih dejavnikov, ki vplivajo na
proženje snežnih plazov (oblikovitost in hrapavost terena, kvaliteta gozdnih
sestojev, ogoljevanje ali zaraščanje površin ... ), natančnejše rezultate.
Podrobno izločanje plazovitih območij s ciljem določanja ogroženih con
in razvrstitve posameznih površin na plaznicah v ustrezne razrede ogroženosti za potrebe Načrtov erozijsko ogroženih območij je smiselno v
ekumenem prostoru . V ta namen nam v Sloveniji nudijo dobro osnovo
rezultati že omenjene študije Ocena ogroženosti Slovenije s snežnimi
plazovi, v kateri najdemo poleg prikaza snežnih razmer tudi običajne in
maksimalne dimenzije snežnih plazov.
Slil<a 3:Snežni plaz na cesti Tržič
Ljubelj (Foto: Aleš Horvat)
Figure 3: Avalanche on the road
Tržič-Ljubelj (Photo: Aleš Horvat)
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3.2 Načrti erozijsko ogroženih območij
3.2 Maps of the Areas Endangered by Erosion
Načrti erozijsko ogroženih območij glede na intenziteto ogrožanja ločijo
dve ali tri kategorije:
. rdeča območja ~območja močne intenziteta,
. rumena območja~ območja srednje in slabe intenziteta.
Določijo se lahko tudi:
- modra območja- prehodna območja med rdečimi in rumenimi območji.

V rdeča območja uvrščamo površine, kjer lahko ob izbruhih hudournih
voda in različnih vrstah erozije računamo z možnostjo spodkopavanja temeljev objektov, njihovim poškodovanjem in celo uničenjem. Smrtne žrtve
v teh objektih so možne. V teh območjih zato ni dovoljeno graditi ali razširjati
nobenih objektov in naprav, v katerih bi se zadrževali ljudje ali živali.
V rumena območja uvrščamo površine, kjer lahko pride zaradi različnih
vrst erozije in hudoumiških izbruhov do poškodb objektov, njihova porušitev
pa je izključena. Smrtne žrtve v teh objektih so tudi ob naravnih ujmah
praviloma izključene. Pri rabi prostora je potrebno biti previden in preprečiti
nastanek morebitnih škod. Gradnja v teh območjih je ob upoštevanju
primernih protierozijskih ukrepov možna, kar pa ne velja za posebno občutljive objekte.
Ostala - bela, t. j. nepobarvana - območja predstavljajo površine, na
katerih do sedaj niso bile zabeležene zaznavne posledice delovanja erozije
in hudournikov.
Še posebno pozornost je potrebno nameniti vsem urbaniziranim povr~
šinam, lokacijam infrastrukturnih objektov ter ostalim lokacijam, kjer se
stalno ali vsaj občasno nahaja večje število ljudi.

4 SKLEP
4 CONCLUSION
Glede na natančnost bomo uvedli dvostopenjsko določanje ogroženih
v prvi stopnji bomo izdelali grobe in podrobnejše Opozorilne načrte
o erozijski ogroženosti, za izbrana območja pa tudi že drugostopenjske
Načrte erozijsko ogroženih območij, saj ni smotrno in racionalno natančneje
določati stopenj ogroženosti na celotnem prostoru.
S hitro metodo določanja erozijsko ogroženih območij - z izdelavo
Opozorilnih načrtov o erozijski ogroženosti - lahko sorazmerno naglo
naredimo krepek korak na poti k domišljenemu prostorskemu načrtovanju,
pridobljeni podatki in vedenje pa bodo hudourničarskim strokovnjakom
olajšali delo pri izdelavi podrobnejših Načrtov erozijsko ogroženih območij
z vrisanimi in ustrezno obarvanimi pasovi po kategorijah stopnje nevarnosti
in ogrožanja. Kategorije bodo podrobneje določile stopnje (ne)primernosti
gradenj poselitvenih, gospodarskih, infrastrukturnih objektov in prometnic
ter kmetijske ali gozdnogospodarske rabe tal.
Z doslednim upoštevanjem omejitev rab prostora, ki jih grobo podajajo
že Opozorilni načrti o erozijski ogroženosti, podrobno pa Načrti erozijsko
ogroženih območij, bi naredili izjemno kakovosten premik v gospoda~enju
s prostorom, bili bi mnogo bližji okolju usklajenemu, sonaravnemu ravno~
vesju naše civilizacije.
območij:
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DETERMINATION OF REGIONS ENDANGERED BY EROSION IN SLOVENIA

Summary
Determination of erosion threat zones represents a prerequisite for a sound management of the areas
threatened by the erosi1on phenomena.
To deterrnine the erosion threat zones types of erosions most frequent in S.lovenia that ca use the most
serious damage as water eros.ion, landslide erosion, fali erosion, and snow erosion, are taken into conside.ration.
To determine the erosion threat zon es, two types of documents are reasonable to be prepared: Eros ion
Threat Warning Plans and Ma ps of the Ali·eas Endangered by Erosion.
Erosion Threat Warning Pl·ans can be readily prepared by careful• processing of available data. They
are based on comparative analysis of natural resources. The inclination of slope is thu s considered a crucial
factor in the analyticall determinations of erosion threat areas. However, they are less precise and can only
give general direction s for protection against erosion phenomena and proper management of the endangered
areas. Such warning pi ans show the type of erosion only and no degree of endangerment which is defined
by much more precise determination of erosion phenomena and endangered areas.
On areas defined this way, before the detailed Maps of the Areas Endangered by Eros ion with different
degrees of threat are made, permissions of torrent control service are obvious for conditionally allowed
interventions ln the areas.
Detailed surveys of endangered areas and their precise zonings are given in the Maps of the Areas
Endangered by Erosion - with regard to the degree of endangerment: red areas, blue areas, and yellow
areas.
By strict consideration of the limitations of land use, defined roughly by the Erosion Threat Warning
Plans, together with opinions of the erosion experts and, after some years; in deta il by Maps of the Areas
Endangered by the Erosion, a considerable quality move towards reasonable land use planing should be
made and should therefore bring our civilization into a better ba'lance with natUire.
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Razprave
GDK: 907.1 : (497.12 Višnja gora)

Pomen varstva gozdnih potokov na primeru Kosce
The Importance of Protection of Forest Streams in Kosca Case
Lado KUTNAR* , Katarina GROZNIK**
Izvleček:

Kutnar, L., Groznik, K. : Pomen varstva gozdnih potokov na primeru Kosce. Gozdarski vestnik, št. 4/1999. V
28. Prevod v angleščino: Eva Naglič.
Potok Kosca pri Višnji Gori je navidez le eden od mnogih gozdnih potokov Slovenije. Posebnost Kosce je lehnjak,
ki gradi številne pregrade po strugi in slikovite rastoče slapove v bližini kraškega izvira. Zaradi bližine naselij in
povečanega interesa po rekreaciji so pritiski na občutljivo dolino vse večji, zato so v prispevku navedeni in utemeljeni
argumenti za zavarovanje doline s statusom naravnega spomenika.

slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit.

Ključne

besede: gozdni potok, lehnjak, varstvo narave, Kosca, Višnja gora.

Abstract:
Kutnar, L., Groznik, K. : The Importance of Protection of Forest Streams in Kosca Case·. Gozdarski vestnik, No. 4/1999.
ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 28. Translated into English by Eva Naglič.
Kosca stream near Višnja Gora -is apparently one only of many forest streams in Slovenia. The particularity of
Kosca is travertine, which creates numerous barriers over the streambed , as well as picturesque growing waterfalls in
the vicinity 0f karst spring. ln the consequence of proximity of urban area, and for the increased interests in public
recreation, the pressures on the delicate valley- became even stronger. Therefore, the above article states and
substantiate the arguments in favour fo>f valley protection with natural. monument status to be awarded.

Key words: forest stream, travertine, nature protection, Kosca, Višnja gora.

1 UVOD
INTRODUCTION
Zavest o ohranjanju gozdnih potokov in vodnih virov nasploh je v današnjem času, ko so pritiski na okolje vse večji, prodrla vse do političnih
sfer, ki na globalni ravni ustvarjajo pogoje za sistemsko in operativno
varovanje vodnih virov v gozdu. Pomembne poudarke sta reševanju tega
problema dali tudi druga in tretja ministrska konferenca o varovanju gozdov
v Evropi.
Druga ministrska konferenca o varovanju gozdov v Evropi, ki je potekala
junija 1993 v Helsinkih, je podala splošne smernice za trajnostno gospodarjenje z gozdovi v Evropi. V njih med drugim navaja usmeritve, da
naj praksa gospodarjenja z gozdovi primerno upošteva obvarovanje ekološko ranljivih območij, kakovosti in količine vode ter vzdrževanje in razvoj
drugih varovalnih funkcij gozda, kot so varovanje vodnih in kmetijskih
ekosistemov ter zaščita pred poplavami, erozijo in plazovi (GOLOB 1998).
Tretja ministrska konferenca o varovanju gozdov v Evropi (GOLOB
1998) je junija 1998 v Lizboni opredelila posebne kriterije za vzdrževanje
in primerno krepitev varovalnih funkcij pri gospodarjenju z gozdom , zlasti
varovanje tal in vode. V prilogi k resoluciji L2, v poglavju Vzdrževanje,
ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v gozdnih ekosistemih, podaja naslednjo usmeritev: "Gozdnogospodarsko načrtovanje in
terestrični popis ter kartiranje gozdnih virov bi moralo vključevati pomembne
gozdne biotope, upoštevajoč zavarovane, redke, ran lj ive ali reprezentativne
gozdne ekosisteme, kot so obvod ni predeli, mokrišča ... '' V nadaljevanju
pa se v usmeritvah za prakso gospodarjenja z gozdovi zavzema za zavarovanje posebnih ključnih biotopov v gozdovih, kot so vodni izviri, mokrišča,
skalni izdanki in globeli.
GozdV 57 (1999) 4
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Gozdni potoki so pogosto zadnji ostanki strukturno sicer osiromašenih
vodnih sistemov, kar še posebej velja za nižinske predele (BRYNER 1996).
S svojo ohranjeno obrežno vegetacijo in odmrlim drevjem v strugi močno
prispevajo k večji pestrosti gozdnih habitatov (BRYNER 1996), le-ta pa
pozitivno vpliva na pestrost vrst (ROSENZWEIG 1995).
Gozdni potok živi v tesni soodvisnosti z gozdom. Gozd ga oblikuje in
hrani , medtem ko potok z oddajanjem vlage in oblikovanjem posebnih
habitatov in rastišč vpliva na življenje gozda. Tako tvorita gozd in potok
organsko, nedeljiva celoto (PIHLER 1995).
V naših gozdovih srečamo mnoge potoke, ki so v veliki meri ohranili
značaj naravnih, prvinskih okolij. Nemalokrat pa so struge gozdnih potokov
služile kot vodne drče za spravilo lesa ali nadomestne vlake. Uporaba
mehanizacije pri sečnji in spravilu lesa lahko zaradi neprilagojenosti rastiščnim razmeram pogosto povzroči globoke poškodbe tako na občutljivih
gozdnih tleh kot tudi na strugah potokov.
Do zdaj na področju varstva gozdnih voda ni bilo veliko storjenega
(BRYNER 1996, ANKO et al. 1994). Z vidika ohranjanja biotske pestrosti
v gozdu pa bi veljalo gozdnim potokom v prihodnosti nameniti več pozornosti.

2 METODE DELA
2 WORKING METHODS
Eden od potokov, ki je kljub bližini naselij in intenzivnemu poseganju v
njegovo okolje v preteklosti še vedno dodobra ohranil svoj prvinski izgled,
je potok Kosca pri Višnji Gori (slika 1), ki je hkrati tudi primer objekta naravne
dediščine v gozdu. Na gozdnem delu doline Kosce, ki obsega okoli 160
ha, smo evidentirali naravne danosti. S pomočjo literature, kartnega gradiva
in terenskih opazovanj smo opredelili geološke in talne razmere ter najpogostejša rastišča potencialnih gozdnih združb . Nadalje smo ugotavljali
vrstno pestrost drevesnih graditeljev sestojev na tem območju. Predvsem
v območju potoka smo z občasnimi opazovanji evidentirali pojavljanje favne.
Glavni del raziskave pa je bila opredelitev potencialnih virov ogrožanja
in analiza možnosti zavarovanja doline kot naravnega spomenika na osnovi
zgoraj navedenih podatkov in na osnovi delno strukturiranih intervjujev
(ATIESLANDER 1993) nekaterih poznavalcev območja in tematike.
Sl ika 1: Potok Kosca je kljub stalnim pritiskom na gozdni prostor v
veliki meri ohranil svoj prvinski izgled
Figure 1: Kos ca stream had at
large extent retained its basic image, despite of frequent pressures
on forest space
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3 NARAVNE DANOSTI DOLINE KOSCE
3 NATURAL CONDITIONS OF KOSCA VALLEY

3.1 Lega in opis potoka
3.1 Stream geographical position and description
Dolina Kosce se pri Višnji Gori zajeda v južne obronke zasavskega
hribovja. Razteza se od Starega trga, prvotnih zametkov Višnje Gore, in
se proti severu vse bolj oži (slika 2).
Struga Kosce je z mnogimi tolmuni, brzicami in z maham poraslimi kamni
zelo slikovita. Pod odejo zelenih rastlin se ponekod kažejo rjavi lehnjakovi
pragovi. Te prepreke v vodnem toku ustvarjajo mnoge brzice in slapiče
tako v glavni strugi kot v pritokih. Na razmeroma kratki dolžini gozdnega
potoka (približno 1.300 metrov) je nad 20 večjih in manjših pritokov.
Ob vzpenjanju ob stopničasto grajeni strugi, obraščeni z grmičevjem,
naletimo na prvo večjo pregrado, po kateri se spušča voda v globino dobrih
5 metrov. Voda se postopoma razliva po več različno velikih, s temnim
maham obraščenih stopnicah.
že po nekaj desetih metrih pridemo do novega presenečenja -veličastne
stene (slika 3). Stena, obraščena s pestro rastlinsko odejo, se dviga v višino
skoraj 30 metrov. Na posameznih mestih voda curlja ali pa polzi po površini
stene, drugje pa se le odceja z mahov, praprotnic in drugih rastlin v obliki
posameznih vodnih kapljic.
Ko se po pobočju povzpnemo nad steno, naletimo še na nekaj zanimivih
pragov in stopnic. Struga se počasi rahlo izravna in kmalu dosežemo kraški
izvir potoka Kosce, ki leži pod strmim dolomitnim pobočjem.
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Slika 2: Položaj doline Kosce v
širšem prostoru (prirejeno po
Atlasu Slovenije 1998)

Figure 2: Geographica/ position of
Kosca Valley in its extension
(adapted from Atlas of Slovenia,
1998)
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3.2 Podoba doline in rabe virov v preteklosti
3.2 The image of the valley and use of its resources in the past
V pripovedlh domačinov so še vedno ohranjene podobe z grmovjem
poraslih pobočij doline Kosce, po katerih so se pasle ovce, koze in krave
(ZAJC-JARC 1993). Danes leži dolina Kosce sredi strnjenega bukovega
gozda. Včasih so v potoku in številnih pritokih lovili rake (ZAJC-JARC 1993),
ki jih lahko v strugi Kosce še vedno opazujemo.
Lehnjak (slika 4) je bil v preteklosti pomemben gradben material (GAMS
1974) in tako so tudi lehnjak iz Kosce uporabljali v gradbene namene
(RAMOVŠ 1983). Po izjavah domačina so zadnji tovor lehnjaka iz Kosce
odpeljali okrog leta 1970 (Lehnjak - kamen domačega kraja, 1996).
Matična podlaga in tla
3.3 The base-foundation and soil

3.3

Matično podlago območja potoka Kosce, ki je nastala v spodnji triadi,
sestavlja predvsem rjavosiv dolomit s plastmi sljudnega lapornatega skrilavca in peščanjaka, rdečega skrilavca in peščenjaka z lečami oolitnega
apnenca, dolomitnega laporja in rožnatega dolomita. Pogost je tudi bel do
belosiv zrnat dolomit, ki v zgornjem delu vsebuje ponekod vložke svetlo
sivega apnenca. Poleg teh oblik dolomita se pojavlja tudi pasovit in zrnat
dolomit, ki je bel in sivkast (Geološko-petrografska karta G. E. Ivančna
Gorica, 1974).
Na prevladujoči dolom itni podlagi so razvita predvsem srednje globoka do
plitva ~ava pokarbonatna tla z različnim deležem skeleta. Na strmih pobočjih
na apnencu so nastale plitve, slabo rodovitne rendzine (SMOLE 1974).

3.4 Tvorba lehnjaka
3.4 Creation of trave rti ne
Po Gamsu (1974) je najbolj številna skupina lehnjakotvornih potokov
stiška skupina. Prav k tej spada tudi potok Kosca, ki je pritok Višnjice.
Lehnjak je njegova glavna posebnost in zanimivost. Lehnjak ali travertin
je apnenčasta tvorba fizikalno-kemičnega in organskega porekla (slika 5).
Po dosedanjih spoznanjih so pri njegovem nastajanju pomembni tako
fizikalno-kemični kot tudi biološko-kemični dejavniki. Fotosinteza rastlin
namreč vpliva na delež C0 2 v vodi in s tem posredno na izločanje kalcita
(ZALOKAR 1939, RAMON 1983, HUDOKLIN 1994).
Za izločanje kalcijevega karba nata je potrebna voda, ki je bogata s C0 2
in Ca 2... . Pribitek C0 2 tvori pri reakciji z vodo iana H+ in HCO; . HCO nato
reagira s Ca 2+ in pri tem nastanejo CaC0 3, C0 2 in H20 (RAMON 1983).
Proces fizikalno-kemične in/ali biokemične inkrustacije lehnjaka se
pojavlja v kraških in termo-mineralnih tokovih, kjer rastlinstvo in/ali temperaturne spremembe ustva~ajo primerne pogoje. Najpogosteje nastaja v
plitvi vodi in tam, kjer voda pada. To kaže na očiten pomen zračenja oz.
uhajanja
iz vode pri nastanku te kamnine.
Rastline tudi mehanično olajšujejo izločanje karbonata. Največ karbanata se nabira na mahovih, listih, koreninah lesnatih rastlin, odpadlih vejah
in na drugih podlagah, ki so v neposrednem stiku z vodnim tokom. Ob
postopnem odmlranju inkrustiranih rastlinskih delov ostanejo v lehnjaku
številni prazni vmesni prostori.
Struga Kosce je bogato obdana z rjavkasto lehnjakovo oblog o. V strugi
so vidni različni mahovi, listi, vejice in drugi deli rastlin z bolj ali manj izrazito
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prevleko rjavkastega kamna. Skupki se združujejo v večje gmote in tvorijo
lehnjakove pragove (slika 6).
Lehnjakove pregrade prispevajo k večji habitatski pestrosti, saj tu domujejo specifično prilagojene rastlinske in živalske vrste, pregrade pa imajo tudi
pomembno vlogo pri prezračevanju in čiščenju vode (HUDOKLIN 1994).
V strugi potoka Kosce pa sta še posebej zanimivi dve lehnjakovi steni,
ki ustvarjata slikovita slapova.

3.5 Rastiščne razmere
3.5 Conditions of natural sites
Na prevladujoči dolomitni matični podlagi so se pod vplivom celotnega
kompleksa okoljskih dejavnikov razvili različni vegetacijski tipi (preglednica
1). še posebej na strmem vzhodnem pobočju, ki ima zahodno do jugozahodno ekspozicij o, prevladuje termofilen bukov gozd z naglavko (Cephalanthero-Fagetum typicum Oberdorfer 1957). V nekoliko mezofilnejših razmerah uspeva oblika s tevjem (- hacquetietosum).
Gozc;jna združba 1 Forest asseciation

Oefež 1Percentaf}e (%)

Cephalanthero-Fagetum typicum
Cephalanthero-Fagetum hacquetietosum

40
30

Arunco-Fagefum typicum

15

Hacquetio-Fagetum typicum

10

Genisto januensis-Pinetum

2

Querco-Fagetum typicum in 1 and myrtilletosum

2

Ostale 1 Others
Skupaj 1 Total

Preglednica 1: Razme~e potencialnih gozdnih združb v dolini Kosce
Table 1: The estimate of pofential
forest associations proportions in
Kosca Valley

1
10D

Grebene in strma pobočja s plitvimi in revnimi tlemi, kjer so temperaturni
ekstremi še izrazitejši, porašča bazofilen borov gozd s trirobo košeničico
(Gen isto januensis-Pinetum Tomažič 1940) (SMOLE 1974 ).
Na ugodnejših rastiščih na zahodnem pobočju doline se pojavlja predgorski bukov gozd s tevjem (Hacquetio-Fagetum Košir 1962). Na senčnih
delih, predvsem na zahodnem pobočju, se tik nad strugo razrašča bukov
gozd s kresničevjem (Arunco-Fagetum Košir 1962), ki je izrazito edafsko
pogojena gozdna združba. Vmes se vključujejo manjši kompleksi gradnevega in bukovega gozda (Querco-Fagetum Košir.1962 =novo ime HederoFagetum Košir 1994).
Poleg širše razširjenih gozdnih združb lahko v strugi in ob njej najdemo
tudi mnoge zanimive mikro~ in mezorastlinske (vodne ali obvod ne) združbe.
Za njihovo opredelitev bi bilo potrebno izvesti podrobnejše vegetacijske
analize.

3.6 Pestrost drevesnih vrst
3.6 The variety of tree species
Na pobočjih doline prevladuje bukev (Fagus sylvatica), ki se ji na manj
strmih legah pridružujejo graden (Quercus petraea), beli gaber (Carpinus
betulus), posamično pa tudi gorski javor (Acer pseudoplatanus).
Na posameznih mestih so predvsem pod vplivom gospoda~enja nastala
manjša jedra smrek (Picea abies) . Še posebej na strmih pobočjih so z
velikim deležem prisotni črni gaber (Ostrya carpinifolia), mali jesen
(Fraxinus ornus) in mokovec (Sorbus aria). Na ekstremnih rastiščih na
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Slika 3: Koški slapovi - najvišje
rastoči lehnjakovi slapovi v Sloveniji

Figure 3: Kosca waterfalls - the
highest growing travertine watertal/s in Slovenia

dolomitnem pobočju je primešan ali celo prevladuje rdeči bor (Pinus
sy/vestris).
Pestrost drevesnih vrst dopolnjujejo tudi druge svetloljubne vrste, kot
so trepetlika (Popu/us tremula), brek (Sorbus tormina!is), lesnika (Malus
sylvestris) in maklen (Acer campestre).
Vrsti, kot sta črna jelša (Ainus g/utinosa) in veliki jesen (Fraxinus
excelsior), se dobro počutita v vlažnem okolju potoka. V dolini najdemo
tudi skupino jelovih (Ab;es alba) dreves različnih starosti, ki jih v okoliških
gozdovih sicer ni.
Bogato grmovno in zeliščno plast poleg mezofilnih vrst sestavljajo tudi
bazofilno-termofilni elementi. Mešanje matične podlage in velik razpon
razmer v pogledu vlažnosti, toplote in svetlobe daje dobre možnosti za
uspevanje rastlinskih vrst z zelo različnimi ekološkimi nišami.

Slika 4: Lehnjak so uporabili kot
gradben material že v starodavnem višnjegorskem gradu

Figure 4: Travertine had already
been used as a building material
of ancient Višnja Gora casl/e

3.7 Pestrost živalskih vrst
3.7 The variety of animal species
Ob potoku smo opazovali sloko (Scolopax rustico/a), sivo pastirica
(Motaci/la cinerea), stržka (Troglodytes troglodytes) in črno žalno (Oryocopus martius). Slišali smo navadno kanjo (Buteo buteo) in našli tudi sledi
skobca (Accipiter nisus) Vse te živali sodijo med ogrožene (Uredba o
zavarovanju ogroženih živalskih vrst, 1993).
V dolini se zaradi vode rada zadržuje srnjad ( Capreolus capreo/us),
občasno jelenjad (Cervus elaphus) in divje svinje (Sus scrofa), precej
pogoste živali tu pa so še lisica (Vu/pes vu/pes), jazbec (Me/es me/es),
kuna zlatica in belica (Marles marles in M. foina) ter zajec (Lepus europaeus) (KOGOVŠEK 1999).

4 NARAVOVARSTVEN! STATUS
4 STATUS OF NATURE PROTECTION
V Sloveniji so danes tako neokrnjeni potoki lehnjaka posebnost. Obstajajo domneve, da zapleteno tvorbo lehnjaka onemogoča predvsem
prevelika onesnaženost voda (ŠUŠTERŠIČ 1996).
Gams (1974) trdi, da je lehnjakotvornost posledica povezave mnogih
ugodnih pogojev, in čim slabši so eni, bolj ugodni morajo biti drugi, da se
proces še lahko nadaljuje.
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Ramovš (1983) v knjigi Slapovi v Sloveniji Koške slapove omenja kot
najvišje rastoče lehnjakove slapove.
Koške slapove so l. 1976 kot najbolj markantno in najvišjo lehnjakovo
steno v Sloveniji na Zavodu za spomeniško varstvo uvrstili v Inventar
najpomembnejše naravne in kulturne dediščine . Objekt je bil tedaj malo
poznan, prisodili so mu potencialno turistično-rekreacijsko in znanstvenoraziskovalno namembnost. Potok Kosco so predlagali za naravni spomenik
z varstven im režimom za površinske geomorfološke in hidrološke naravne
spomenike. Teda nja ugotovitev, da je objekt v naravnem stanju in ni ogrožen, je verjetno tudi prispevala k dejstvu, da v naslednjem lnventarju
najpomembnejše naravne dediščine iz leta 1991 potoka Kosce ne zasledimo več, kljub temu, da je bil objekt leta 1983 v Strokovnih osnovah za
varstvo naravne in kulturne dediščine za prostorski plan občine Grosuplje
predlagan, da se razglasi za naravni spomenik .
Kosca se sedaj nahaja na območju občine Ivančna Gorica in razglasitev
doline Kosce za naravni spomenik je v njeni pristojnosti. Strokovne podlage
za razglasitev objekta naravne dediščine običajno pripravi pristojni zavod
za varstvo naravne dediščine. O pobudi in možnostih za pravno zavarovanje
smo že večkrat razpravljali z zaposlenimi na Ljubljanskem regionalnem
zavodu za varstvo naravne dediščine. Žal pa pogovori do zdaj še niso
pripeljali do konkretnih premikov v smeri zavarovanja objekta.

5 VREDNOTENJE VPLIVOV IN NARAVOVARSTVENEGA
POMENA DOLINE KOSCE
5 EVALUATION OF INFLUENCES AND NATURAL PROTECTION
IMPORTANCE OF THE VALLEY OF KOSCA

5.1 Vpliv gozdnogospodarskih dejavnosti
5.1 Influence of forestry activities
Ob zadnjih večjih ujmah (žledolom, snegolom) so se intenzivnejše
gozdnogospodarske aktivnosti v območju doline Kosce pokazale kot zelo
vprašljive. To še posebej velja za pas v neposredni bližini struge potoka .
Zaradi strmega terena, plitvih tal na dolomitu, dodatnih obremenitev s
snegom ali ledom in nepravilnega gojenja v preteklosti so bila mnoga
drevesa poškodovana ali pa celo izruvana iz tal. Taka drevesa predstavljajo
vsaj v začetni fazi moteč dejavnik z vidika estetike, vendar je njihovo
puščanje naravni razgradnji mnogo bolj koristno kot njihovo spravilo. Nestrokovna sečnja in spravilo lahko pospešita erozijske procese. Vprašljivo
je zlasti vlačenje lesa iz struge potoka Kosce. Pri tem lahko nastanejo
nepopravljive poškodbe na strugi, ki je grajena iz krhkega lehnjaka. Uporaba
težje mehanizacije pri spravilu še dodatno destruktivno deluje na strugo
potoka.
Največkrat sortimenti lesa tistih dreves, ki so rasla v ekstremnih razmerah, ne predstavljajo večje vrednosti. Zato bi bilo smotrno puščati les v
določeni mejni coni potoka.
Drevnina ob potokih je zelo pomembna, saj ima nalogo obrambe pred
erozijo, ohranjanja ustrezne temperature vode in odlaganja organskih snovi
(PAPEŽ et al. 1997).
Drevesa, ki pa so padla v strugo, lahko še dodatno prispevajo k naravni
pestrosti vodnega ekosistema, saj ustvarjajo poseben habitat za rastlinske
in živalske vrste (BRYNER 1996). Debelo podrto drevje, ki pade v strugo
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potoka, dodatno umirja vodni tok, ustva~a tolmune in izboljšuje življenjske
pogoje vodnih prebivalcev (PAPEŽ et al. 1997).
Po izjavah revirnega gozdarja Kogovška (1999) izvajajo lastniki gozda
sečnjo predvsem na spodnjem toku doline Kosce, interes za poseganje v
predelih ob zgornjem toku pa je relativno majhen .

5.2 Vpliv lovske dejavnosti
5.2 Influence of hunting and shooting
Dolina Kosce sodi v območje Lovske družine Višnja Gora. Tu v glavnem
izvajajo lov na lisico in zajca. V bližini zaraščene poseke ob strugi Kosce
je postavljena lovska preža, ki jo lovci redko uporabljajo. Lov je dejavnost,
ki sicer ima svoje mesto v gozdovih, včasih pa je lahko v nasprotju z drugimi
rabami prostora. Prisotnost intenzivne rekreacijske dejavnosti na primer
lahko pripelje do konfliktov. Na primeru Kosce kljub naraščajočemu številu
obiskovalcev tega konflikta zaenkrat še ni. Z vidika varstva narave pa je
bolj sporno strelišče na glinaste golobe v bližini izvira. Glin aste črepinje je
mogoče najti prav blizu izvira, svinčene šibre (po nekaterih ocenah na tekmo
v okolico izstrelijo 5-1 O kg šiber) pa so razpršene v okoliških tleh. Za
objektivno oceno vpliva strelišča na tla in vodni vir pa bi bilo treba izvesti
konkretno raziskavo .

5.3 Vpliv turistično-rekreativne dejavnosti
5.3 Influence of touristic-recreational activities
O potoku Kosci in njenih slapovih obstaja kar nekaj zapisov. Že Gams
( 1974) je v svoji knjigi o Krasu pisal o impozantni leh njakovi steni pri Koš kih
slapovih, Ramovš (1983) pa je te slapove uvrstil med znamenite slapove
v Sloveniji in jih opisal kot najvišje rastoče lehnjakove slapove v Sloveniji.
V zadnjem času pa je bilo objavljeno še nekaj drugih člankov o Kosci (npr.
CORTESE 1997, KUTNAR 1 GROZNIK 1998, ŠETINA 1999), kar kaže na
precejšnje zanimanje strokovne in širše javnosti zanjo.
Obiskovalci so do sedaj uporabljali že obstoječe steze ob potoku, gozdno
cesto in vlake. Planinsko društvo Polž iz Višnje Gore, ustanovljeno leta
1998, pa je v eni prvih akcij sklenilo urediti planinsko pot do izvira Kosce in
naprej proti vasi Vrh. Izkazalo se je, da obstajajo precej različni pogledi na
urejanje doline Kosce, od tega, da je treba ohraniti prvinski značaj doline,
pa vse do postavljanja klopi in smetnjakov ob vod otoku, čiščenja vodotoka
in bregov z odstranitvijo gnijočih debel in vej, gradnje brvi, napeljave
plastificirane žične vrvi na strmini ob slapu in postavljanja tabel. Pri lehnjakovih slapovih se je pred časom že pojavila lesena tabla, ki vabi k obisku
turistične kmetije v vasi Vrh .
Po skupnem ogledu predvidene poti predstavnikov PD Polž in strokovnjakov z Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine (LRZVNKD) smo ugotovili, da bi planinska pot, ki bi se v glavnem
držala obstoječih gozdnih prometnic, celo pozitivno vplivala na usmerjanje
obiskovalcev. S tem bi zmanjšali negativne vplive na živalski svet in se
izognili občutljivejšim predelom potoka. Pri množičnih obiskih namreč
obstaja bojazen, da bi prišlo do poškodb lehnjakovih pragov. Na podobne
probleme je opozoril že Hudoklin (1994 ), ki je pisal o občutljivosti lehnjaka
in negativnih vplivih rekreativnih dejavnosti na lehnjakove pragove na
območju reke Krke.
Planinci so na podlagi ustnega dogovora s strokovnjaki LRZVNKD
oktobra 1998 očistili predvideno planinsko pot in postavili nekaj brvi. Letos
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pa so izdali informacijsko brošuro o dolini Kosce, ki opisuje le možnost za
rekreacijo in oddih. Prezrto pa je dejstvo, da gre za objekt naravne dediščine . Kljub temu, da dolina Kosce še nima uradnega statusa, pa zasluži s
strani obiskovalcev objektu primerno obnašanje.
Prav na primeru urejanja planinske poti, informacijske brošure in postavljanja turističnih tabel je jasno razvidno, da bi že zdaj potrebovali pravni
okvir za varovanje doline Kosce .

5.4 Vpliv širšega območja
5.4 Influence of broader reg ion
Izvir Kosce sodi med kraške izvire, kar pomeni, da je preko vodnega
sistema povezan s širšim območjem . Na planoti nad dolino Kosce so vasi
in zaselki počitniških hišic. Na vodni površini Kosce pa je pogosto mogoče
opazovati pe ne, ki so verjetno posledica onesnaženosti vode . Za objektivno
oceno onesnaženosti vode pa bi morali izvesti raziskave vzorcev vode.

5.5 Naravovarstveni pomen
5.5 Importance of natural protection
Potok Kosca z lehnjakovimi slapovi je za lokalno prebivalstvo pomemben
z vidika možnosti za rekreacijo in oddih v gozdu, za lastnike gozdov ima
dolina Kosce tudi gospodarski pomen, lovci pa izvajajo tu svojo lovno
dejavnost. Hkrati pa je potok Kosca tudi naravna znamenitost, s katero se
lahko ponašajo tako krajani Višnje Gore kot tudi občina Ivančna Gorica
nasploh. Kosca je zaradi izjemnih dimenzij lehnjakovih slapov pomembna
tudi na državni ravni. Zaradi tega bi bila razglasitev Kosce za naravni
spomenik ali pa vsaj vzpodbuda za to možna celo s strani države. Objekt
je zanimiv tudi z vidika izobraževanja (npr. Lehnjak - kamen domačega
kraja, 1996) in raziskovalne dejavnosti tako na lokalni kot tudi na državni
ravni.
V luči približevanja k Evropi pa je zanimivo, da sodijo lehnjakotvorni
studenci v smernicah Evropske gospodarske skupnosti za ohranitev naravnih habitatov ter prosto živeče favne in flore (1992, Dodatek 1, s. 8)
med prioritetne habitate, ki zaslužijo posebno pozornost in prizadevanja
za ohranitev. Konkreten primer upoštevanja teh smernic je naravni gozdni
rezervat Knocksink Wood, ki leži 20 kilometrov jugovzhodno od Dublina.
Tu so Jehnjakotvorne studence in njihovo ohranitev postavili med prioritetne
cilje načrta upravljanja (National Parks and Wildlife Service 1998), tudi z
namenom pridobitve finančne podpore Evropske unije, čeprav se po obsegu in lehnjakotvornosti ti studenci ne morejo primerjati niti z manjšimi
pritoki Kosce .
Dodatno pa nas k ohranjanju Kosce v čim bolj prvinskem stanju zavezuje
tudi Konvencija o biološki raznovrstnosti (1992).

6 SKLEPNE UGOTOVITVE JN PREDLOG ZA ZAVAROVANJE
6 FINAL STATEMENTS AND PROPOSAL FOR PROTECTION
Kosca, potok lehnjaka, je nekaj posebnega, vreden naše pozornosti in
skrbi za ohranitev. Izvira v neposredni bližini Višnje Gore in je dober primer
gozdnega potoka, ki je vse do danes kljub prisotnosti človeka ohranil značaj
prvinskosti, hkrati pa je primer objekta naravne dediščine v gozdu, ki ga s
sonaravnim gospodarjenjem lahko pomagamo ohranjati tudi gozdarji. Gospodarjenje z gozdom naj bi bilo v celoti podrejeno ciljem ohranjanja
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Slika 5: Lehnjak- razgibana aptvorba
Figure 5: Travenine - variable
limestone formation
nenčasta

Slika 6: Rjave kamnite pregrade
in pragovi nastajajo tudi v mnogih
lehnjakotvornih pritokih Kosce
(Vse foto: L. Kutnar)
Figure 6: Brown stone barriers
and threshold are afso formed in

objekta. Stremelo naj bi k vzdrževanju stabilnosti gozda in naravne biotske
pestrosti v ekosistemskem in vrstnem pogledu. Pri načrtovanju in konkretnih
operativnih odločitvah na tem območju bi bilo treba posebej upoštevati
mikro- in mezorastiščne posebnosti .
Gospodarjenje z gozdom v zavarovanem območju in njegovi neposredni
okolici naj bi temeljila predvsem na naslednjih ukrepih:
- gojenje ogroženih oz. redkih drevesnih vrst (npr. Jesnika, drobnica, brek);
-ohranjanje zanimivih drevesnih vrst, dreves z zanimivim habitusom in
debelih dreves v predelih, kjer je zaradi statičnosti to primerno;
- puščanje mrtvih, votlih, suhih dreves, ki potencialno predstavljajo svojevrstne habitate različnih živih bitij;
-vzdrževanje ustreznih prehranskih pogojev za ptiče in druge živali (ohranjanje pestre grmovne plasti in dreves z zanimivimi plodovi).
Sečnja in spravilo lesa bi morala biti zelo omejena in povsem prilagojena
režimu varovanja območja.
Koscaje zelo zanimiva tudi z vidika izobraževanja in raziskovanja. Tako
pojav tvorbe lehnjaka kot sam potok Kosca nista dobro poznana. ln to,
česar ne poznamo ali pa se nam trenutno ne zdi ogroženo, bomo težko
zavarovali pred morebitno samovolje posameznikov.
Kljub temu, da potok Kosca na prvi pogled ni videti ogrožen, pa nekatere
dejavnosti na tem prostoru že nakazujejo potrebo po aktivnejšem varstvu.
Zato predlagamo, da se dolina Kosce zavaruje kot naravni spomenik z
varstvenim režimom za površinske geomorfološke in hidrološke naravne
spomenike (Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije, 1991,
s. 37-39) . Ta dva režima med drugim prepovedujeta kopanje kamnin,
postavljanje reklamnih in drugih tabel, izvajanje škodljivih športnih dejavnosti, kot je npr. plezanje po stenah, kakršnokoli onesnaževanje vode
in posege v obrežno vegetacijo.
Za cilj zavarovanja Kosce predlagamo ohranitev prvinskosti vodotoka
in s tem procesa tvorbe lehnjaka ter posebnih habitatov rastlin in živali.
Temu cilju pa bi morali prilagoditi:
- gospodarjenje z gozdom, zlasti v ožjem pasu ob vodotoku;
- izvajanje !ovne dejavnosti, še posebej vprašanje strelišča na glinaste
golobe in potencialnih konfliktov lova z rekreacijsko dejavnosljo;
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usmerjanje obiska in s tem povezane infrastrukture v smislu minimalnih
negatjvnih vplivov na naravni spomenik.

Optimalno bi bilo zavarovanje celotnega gozdnega predela doline Kosce
(slika 2), kar pa v danih razmerah najbrž ni realno . Poseben, strožji režim
za tovrstne spomenike pa bi v skrajnem primeru moral veljati vsaj za pas
približno 50 do 100 metrov na vsako stran potoka , odvisno od naravnih
značilnosti in potencialnih nevarnosti za ohranitev. Poleg območja oz. pasu
potoka Kosce bi varstven režim moral veljati tudi za večje lehnjakotvome pritoke.
Specifičen varstven režim in območje zavarovanja bo seveda treba
oblikovati na osnovi strokovnih argumentov v sodelovanju z vsemi interesenti; to so lokalni prebivalci , lastniki gozdov, gozdarji , lovci, planinci, občina
in naravovarstvene ustanove.
Razglasitev Kosce za naravni spomenik bi lahko predstavljala pravni
okvir, ki je potreben za usklajevanje različnih dejavnosti na tem prostoru,
s ciljem ohranjanja naravne dediščine za prihodnost. Drugače pa bo Kosca
žal lahko predstavljala primer uveljavljanja različnih interesov brez neke
skupne vizije. ki bi bila postavljena na osnovi strokovnih argumentov.
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The Importance of Protection of Forest Stream s in Kosca Case
Summary
F0rest streams are in spite of the presence of human being, often the last remains of othe•JWise at large
impoverished waters in cultural landscape. Forest waters create important hab·itats for many plants and
animals.
Kosca stream raising in the immediate vidnity of Višnja Gora and LJubljana-Zagreb motoJWay, is one of
relaNvely preserved forest streams. The charact·eristic of Kosca Valley is its great variety of natural sites
conditions and speci es, that are contributed in majority from its versatile stream . Kosca Valley is interesting
from the view of natural heritage protection because of its stream's capacity of travertine creatior'l, and
high est travertine waterfalls situated in Slovenia. The vicinity of urban area with in road s presents a potential
danger to the area of Kosca stream as vari ab le activities are induced such as forestry, hunting and shooting,
and public recreation. The emerging interests of individuals' different activities are growing into potential
conflicts, and are moreover, often in contradiction with natural heritage protection interests.
A research delivers the evaluation of infl;uences on Kosca Valley, declaration of natural protection
importance, and foundations and proposals for its protection . The proclamati.on of Kose~ Valley as natural
geomorphologic a·nd hydrological monument is needed as a starting p0int to coordinate different interests
in this area, for which the basic guidance is the natural heritage conservation.
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Kos ca Valley protection is in accordance with Convention on Biological Diversity ( 1992) and with
Guidelines of the Second and Third Ministerial Conference on the Forest Protection in Europe (1993, 1998).
Furthermore is the conseJVation of Kosca stream based upan European Union Directives on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora (1992, Annex 1, p. 8), that also lists traverNne created streams am ang priority habitats to gain special attenti0n ar~d endeavour to conseJVation .
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Sodobni načini varstva pred porušitveno erozijo
Modern Protection Against Rockfa ll Erosion
Marijan ZEMLJ I Č * , A leš HORVAT**
Izvleček:

Zemljič, M., Horvat, A.: Sodobni načini varstva pred porušitveno erozijo. Gozdarski vestnik, št. 4/1999. V slovenščini,
angleščino: Aleš Horvat.
Porušitve skalnih gmot pogosto ogrožajo varnost objektov in promet na cestah in železniških progah, zato je zelo
pomembno primerno načrtovanje in varovanje le-teh. Principi zaščite prometnic pred padajočim kamenjem so {!dvisni
od obsega ogroženosti. Pri ogroženosti s kamninskimi pQdori večjih razsežnosti je smotrno razmišljati o morebitni
deviaciji prometnice ali pa jo je praviloma potrebno sekundarno zaščititi s primerno oblikovano galerijo . Pri porušitvah
manjših razsežnosti je način sekundarnega varovanja odvisen zlasti od velikosti in lokacije porušitve glede na prometnico
ter od tehničnih možnosti in ekološke primernosti varovalnih ukrepov. V poštev pride zlasti uporaba visečih varovalnih
mrež različnih dimenzij ter raznovrstnih togih in podajnih lovilnih ograj. Omenjene ukrepe je možno primerno vklopiti v
okolje, kar nam kažejo primeri uspešno izvedenih del v Sloveniji. Varovalne ukrepe pred padajočim kamenjem je možno
kombinirati z ukrepi za zaščito pred snežnimi plazovi.

ci t. lit. 1O. Prevod v

Ključne

besede: porušitvena erozija, sekundarni varstveni ukrep, varovalna mreža, lovilna ograja.

Abstract:
Zemljič, M., Horvat, A.: Modern Protection Against Rockfall Erosion. Gozdarski vestnik, No. 4/1999. ln Slovene, lit.
quot 1O. Translated into English by Aleš Horvat.
Rockfalls often enda.ng.er safety of buildings, road and raHway traffic. Proper design and protection of bu-ildings and
traffic lines are therefore very important. The principles of protection against rockfall depend on the degree of rockfall
hazard. It is often suitable to design a road deviation or to ensure proper secondary protection with adequately designed
road gallery, when dealing with rockfalls of great dimensions. The secondary protection technique depends on the size
and location of the rockfall, and on the technical possibilities, and ecological suitability of rockfall protective measures,
with rockfalls of medium dimensions. Slopes are covered with normal or reinforced protection hexagonal meshes, and
various rigid and flexible rockfall protection barriers are also used. lfis possible to incorporate rockfall protective measures
well into the environment as seen from successully executed works in Slovenia. Rockfall protective measures can be
combined with those of snow avalanches.

Key words: rockfall eroslon, secondary protective measure, rockfall protection mesh, rockfall protection barrier.

1 UVOD
1NTRODUCTl ON
Kamniti zruški, zlasti pa skalni podari in podari hriba so v Sloveniji bolj
ali manj tipični za alpski svet, zgrajen iz karbonatnih sedimentov, ob čemer
pa se pogosteje pojavljajo v morfološke izpostavljenih, tektonsko prizadetih
in seizmično aktivnejših območjih. V sredogorju je intenzivnost nastopanja
porušitvene erozije zaradi ugodnejših naravnih danosti manjša, vendar se
vseeno pogosto srečujemo s problematiko kamnitih in skalnih zruškov,
predvsem zaradi ogrožanja prometnic in manj zaradi ogrožanja različnih
stanovanjskih in gospodarskih objektov.

2 OPREDELITEV POJAVA
2 DETERMINATION OF THE PHENOMENA
Pojem "padajoče kamenje" zajema strogo vzeto celoten pojav nekega
skalnega, kamnitnega ali gruščnatega zrušenja, od sprostitve do odložitve.
Po Redi ich-Terzaghi-Kampeju je vzrok padajočega kamenja (kot pri vseh
talnih premikih) bodisi v neki spremembi razmerja sil (obremenitvena ali
hidrostatična razmerja) pri nespremenjenem razmerju odporov (strukturna,
GozdV 57 (1999) 4
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torna in kohezijska razmerja) bodisi v spremembi razmerja odporov pri
nespremenjeni igri delujočih sil.
Učinkujoči dejavniki:
Spremembe v razmerju sil zaradi:
- neotektonike ali postglacialnih sproščanj
- mehanskih sprememb napetosti zaradi porušitvenih dogodkov
- sprememb napetosti zaradi procesov plazenja
-temperaturnih nihanj
- potresov
- hidrostatičnih in hidrodinamičnih tlakov ter potiskov vode v razpokah
-obremenitev in sprememb obremenitev (statičnih in dinamičnih) po
drevesnih sestojih
- za leden itev
- antropogenih sprememb zaradi zasekov in obremenitev

Spremembe v razmerju odporov zaradi:
- preperevanja
• mehansko-fizika/nega
• kemično-mineraloškega
• biološko-biokemičnega
Oboje razmerij je v soodvisnosti od:
- geometrija površja
- zgradbe ločilnih ploskev, in sicer:
• prostorske razporeditve
• razsežnosti razpok
• gostote razpok
• oblike razpok
Vsi različni vključeni vzroki in tudi vsi možni povodi so medsebojno tako
prepleteni, da bi poizkus neke splošne klasifikacije padajočega kamenja
predstavljal pravo nasilno dejanje. Temelji pojava padajočega kamenja z
različnimi vzroki nastajanja in sprožili ležijo v mrežnem sistemu podtalja,
tal, rastlinske odeje in atmosferi/ij. Nenehne spremembe v sistemu lahko
bodisi povečujejo ali zmanjšujejo verjetnost sproženja.
Navedene prostornine ustrezajo posameznim zrnom razbitin oz. skupni
prostornin i.
Preglednica 1: Definicije porušitev
skalnih gmot (POISEL 1997)
Table 1: Oefinition of the rockfa/1
(PO/SEL 1997)

0,01 m3
Padanje kamenja
Stone fali

0,1 m3

(ustreza ca. 20 cm-ski dolžini roba)
(equiva/ent of aprox. 20 cm of edge length)
(ustreza ca. 50 cm-ski dolžini roba)
(equivafent of aprox. 50 cm of edge length)

Paeanje skal
Rock fali

2m 3

SkaiAi p0dor
Bfeck fali

10.000 m3 (ustreza ca. 25 m-ski dolžini rosa)
(equivalent of aprox. 25m of edge length)

(ustreza ca. 150 cm-ski dolžini roba}
(equiyalent of aprox. 150 cm of edge /ength)

Podor hriba
Cliff fgf/ (Bergsturz

Pri presoji neke ogroženosti zaradi padajočega kamenja oz. pri vprašanju morebitnih potrebnih varovalnih ukrepov je poleg območja rušenja
odločilnega pomena sama pot padanja. Pri tem imata odločujoč vpliv na
energijski potek in na potek poti padajočih klad poleg same njihove oblike
predvsem geometrična konfiguracija in sestava podlage (dušenje, hrapa~
2 08
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vost itd .). Kinetična energija padajočih klad, ki izhaja iz potencialne energije
v njihovem mirovanju, se tako v splošnem manjša in končno, ko klada
obleži, povsem zreducira. Morebitni varovalni ukrepi na poti padanja morajo
tako upoštevati sproščeno kin etično energijo s privzetkom zadostne funkcionalne višine (poskakujoče klade!) (NEUSCHMID 1996).
Sproščena energija pri
prostem padu

Value 0f released energy
by free-fafl

E=
E=
E=
E=
E=
E=

50 kNm
250 kNm
500 kNm
1.000 kNm
2.000 kNm
2.500 kNm

=
=
=
=
=
=

Preglednica 2: Okviren prikaz velikostnega reda sproščene kinetične
energije pri prostem padu

Table 2: Approximate value of
released kinetic energy by free-fali
Velikost skale
iz apnenca

Masa 1 Mass
Višina 1 Height

Dimension of
limestone rock

500 kg z višine 1O m 1 500 kg from 1Om of heigth

0,25 m3

500 kg z višine 50 m 1 500 kg from 50 m of heigth

0,25 m 3

1.000 kg z višine 50 m 1 1,000 kg from 50 m of heigth

0,50 m 3

2.000 kg z višine 50 m 1 2,000 kg from 50 m of heigth

1 ,OO m3

4.000 kg z višine 50 m J 4,000 kg from 50 m of heigth

2,00 m3

5.000 kg z višine 50 m /5,000 kg from 50 m of heigth

2,50 m3

3 PRINCIPI VARSTVA PRED PORUŠITVENO EROZIJO
3 PROTECTION PRINCIPLES AGAINST ROCKFALL EROSION
V principu delimo varstvo pred porušitveno erozijo na aktivno in
pasivno varstvo .
Aktivno varstvo sestavljajo ukrepi primarnega in sekundarnega varovanja (ANGERER 1995).
Primarno varovanje izvajamo na mestu nastanka porušitev. Uporabljamo
lahko naslednje ukrepe :
-biološko varovanje ; čiščenje brežin, sekanje drevnine
- gradbenotehnična varovanja
- odvodnjavanje
- podporne in oporne zidove
- kamnite zložbe in žične košare
- torkretiranje
- sidranje in mozničenje
-slope
- lesene kašte
- prekrivanje z mrežami
Slika 1: Zaščitni ukrepi pred
padanjem skal ob AC HrušicaVrba: podaj ne lovilne ograje (Foto:
D. Durjava)

Figure 1: Protection measures
against rockfa/1 on Hrušica - Vrba
highway; flexible rockfa/1 protection barriers (Photo: D. Ourjava)
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Sekundarna varovanje uporabljamo na poti porušitev, ko so se le-te že
sprožile. Uporabimo lahko naslednje ukrepe:
- zaustavljalne zidove
- zaustavljalne pregrade
- lovilne varovalne ograje
- viseče varovalne mreže
- galerije in tunele
-biološke ukrepe
Pasivni varovalni ukrepi obsegajo:
rabe s porušitvami ogroženih površin s primarnim prostorskim
načrtovanjem (načrtovanje namembnosti površin, prepoved gradnje na
ogroženih površinah, določanje s porušitvami ogroženih površin)
- izdelavo prostorskih in gradbenih strokovno-pravnih pogojev
- zaporo prometnic
-evakuacijo
- preselitve z ogroženih območij
-

opuščanje

4 SEKUNDARNO VAROVANJE PRED PORUŠITVENO EROZIJO
4 SECONDARY PROTECTION FROM ROCKFALL EROSION
Za zagotavljanje ustreznega varstva objektov ob porušitvi je potrebna
objekte in zlasti prometnice, ki potekajo po hribovitem in goratem svetu,
načrtovati tako, da se čimbolj izognejo nevarnosti parušitve skalnih gmot,
kijo pogojujejo zlasti geološke pa tudi vegetacijske razmere. Na lokacijah,
kjer se taki nevarnosti ne moremo izogniti, pa moramo izvesti primerno
sekundarno varovanje pred porušitvami skalnih gmot. Način zaščite je
odvisen od velikosti in jakosti kamninsKega podiranja.
Na zaustavljanje in vezanje s porušitveno erozijo sproženih skal in
kamenja ima zelo velik vpliv tudi gozd. Gozdno rastje na pobočjih marsikje
bistveno zmanjšuje ogroženost prometnic in različnih objektov v dolinah.
Francoska študija (CHAUVIN 1RENA UD 1996) je z uporabo stohastične
metode poskušala s kvantitativnimi rezultati prikazati vpliv gozda na zaščito
cest v primeru sprožitve kamnitih zruškov na območju ceste k smučarskemu
središču Val d'lsere. Simulacija je pokazala, da ima gozd zelo pomemben
vpliv na razdalja, na kateri se padajoč kamnit zrušek ustavi. Po fiktivni
odstranitvi gozda se je namreč delež kamnitih zruškov, ki so dospeli do
ceste, povzpel z 18 na 71 %, kar dodatno dokazuje izjemno pomembnost
varovalne funkcije gorskih gozdov.
Seveda pa se maramo zavedati, da gozd pri podorih večjih dimenzij
nima praktično nobenega vpliva na njihova dinamiko in zaustavljanje.

4.1 Zaščita pred skalnimi podori in podori hriba
4.1 Protection from block falls and from cliff falls (Bergsturz)
Pri zaščiti prometnic pred zelo razsežnimi skalni mi podari in podari hriba
je le malo dolgoročno smotrnih ukrepov. Kjer je to prostorsko možna ter
ekonomsko upravičeno, je smotrno razmišljati o preložitvi prometnice iz
ogroženega sveta.
Druga možnost pa je izvedba galerije, ki je primerna v zelo neugodnih
razmerah, ko imamo opraviti s krušljivastjo na zelo obsežnem pobočju, in
pri reševanju problematike večjih skalnih podorov. Galerije, ki ščitijo pred
večjimi skalnimi poderi, naj bodo prekrite z zadostnim slojem preperin za
zagotavljanje zaščite objekta pred dinamičnimi udarci padajočih skal.
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4.2 Zaščita pred padanjem skal
4.2 Protection from rockfall
Zaščito pred manjšimi padajočimi skalami zagotavljamo s togimi in
podajnimi lovilnimi ograjami ter z zaustavljalnimi zidovi in pregradami, ki
morajo biti dimenzionirani za dinamične pritiske padajočih skal.
Toge lovilne ograje so uporabne zgolj za lovljenje manjših kotalečih se
kamnov. če padajoče kamenje pridobi večjo energijo, ki je toge lovilne
ograje ne morejo prevzeti, pride do poškodovanja varovalnih objektov in
posledično do ogrožanja hiš in prometnic.
Podaj ne lovilne ograje so sorazmerno dragi objekti, vendar zelo primerni
za zaščito pred manjšimi padajočimi skalami. Kombinirati jih je možno tudi
z zaščito pred snežnimi plazovi. Zaželeno je, da so konstruirani tako, da
omogočajo dostop za odstranjevanje ulovljenih skal.
Podajne lovilne ograje sestavljajo gibljivi jekleni nosilci, členkasto povezani s temeljnimi s id ri, v zgornjem delu pa sidrani z jeklenimi napenjalnimi
pletenicami, ki imajo vgrajene posebne dinamične zavore. Tako zasnovana
konstrukcija s svojim nihanjem prenese precejšen del dinamičnih obremenitev, ki jih povzročajo padajoče skale. Zaradi nekajkrat večje kompenzacije dinamičnih pritiskov ima zlasti v težavnejših razmerah prednost
uporaba podajnih lovilnih ograj pred togimi.
Pri podajnih lovilnih ograjah je konstrukcija prekrita z mrežo iz jeklenih
pletenic, ki so pri manjših obremenitvah prepletene kot diagonalna mreža
s posebnimi fleksibilnimi spojnimi elementi, pri večjih obremenitvah pa kot
obročasta mreža. Glede na zahtevnost konstrukcije lahko podajne lovilne
ograje prestrežejo od 75 kJ do prek 2.000 kJ dinamične obremenitve.

4.3 Zaščita pred padajočim kamenjem
4.3 Protection from stone falls
Zaščito pred padajočim kamenjem lahko izvajamo z visečimi varovalnimi
mrežami, z zaustavljalnimi zidovi in pregradami ter z lovilnimi varovalnimi
ograjami.

zgornja nosilna vrv
upper support rope

mreža iz jeklenih pletenic
ring net

Slika 2: Podajna lovilna ograja
{Risal M. Plešnar)

Figure 2: Flexible rockfa/1 protecbarrier (Drawing by M.
Plešnar)

tion

sidro iz jel<lene pletenice
anchor rope

protiudarna vrv z zavornim
elementom
upslope anchor rope
with brakering

\
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Slika 3: Podajna lovilna ograja in preizkušena (na
obremenitve do 2.000 kNm) zaščita pred padajočim kamenjem
(Foto: Geobrugg)
Figure 3: Ffexible rockfa/1 protection barier - proved an effective
protection from stonefalls of
energy absorption up to 2, 000
kNm (Photo: Geobrugg)
učinkovita

Z vi seči mi varovalnimi mrežami prekrijemo krušljiva pobočja neposredno
nad prometnicami in jih ustrezno sidramo v podlago. Položene naj bi bile
praviloma tako, da se padajoče kamenje odlaga ob vznožjih pobočij, med
njimi in varovanim objektom oz prometnico . Med vzdrževalnimi deli je
občasno potrebno ujeto kamenje odstraniti, sicer postane pritisk odkrušenega erozijskega drobirja prevelik in raztrga mreže (HORVAT 1995).
Za izdelavo mrež uporabljamo pocinkano žično pletivo, ki je lahko še
dodatno zaščiteno s tanko, praviloma prozorna prevleko iz PVC-folije.
Plastificirano žično pletivo je uporabno zlasti tam, kjer rjavenje iz estetskih
razlogov ni zaželeno. Mreže iz kokosa, konoplje in plastičnih materialov
zaradi premajhne natezne trdnosti niso primerne za zaščito pred skalnimi
okruški, ampak le za zaščito pred površinskim spiranjem preperin
(MARUŠIČ et al. 1997)
Postavitev visečih varovalnih mrež je možno kombinirati z različnimi
načini zatravitev in pogozdovanja, ki pa jih moramo izvesti tako , da lahko
rastline razvijajo koreninski sistem v matično hribine (ZEMLJIČ 1962).
Z zaustavljalnimi zidovi in pregradami lahko lovimo padajoče skale in
kamenje . Za objekti mora biti na razpolago ustrezno velik akumulacijski
prostor, sami objekti pa morajo biti z ustrezno oblikovanimi nasipi zaščiteni
pred dinamičnimi obremenitvami.

5 SKLEPNE MISLI
5 CONCLUSIONS
Porušitve skalnih gmot pogosto ogrožajo varnost objektov in promet
na cestah in železniških progah, zato je zelo pomembno primerno načrto
vanje in varovanje Je-teh . Principi zaščite objektov in prometnic pred porušitvami so odvisni od obsega ogroženosti .
Pri ogroženosti s skalnimi podari in podori hriba večjih razsežnosti je
za zagotavljanje sekundarnega varstva ob zrušitvi smotrno razmišljati o
morebitni deviaciji prometnice ali pa jo je praviloma potrebno zaščititi s
primerno oblikovano galerijo.
Pri porušitvah manjših razsežnosti, pri padanju kamenja in skal , je način
varovanja odvisen zlasti od velikosti in lokacije porušitve glede na ogroža ni
objekt oz. prometnico ter od tehničnih možnosti in ekološke primernosti
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varovalnih ukrepov. V poštev pride zlasti uporaba visečih varovalnih mrež
različnih dimenzij ter raznovrstnih tog ih in podaj nih lovilnih mrež. Omenjene
ukrepe je možno primerno vklopiti v okolje, kar nam kažejo primeri uspešno
izvedenih del v Sloveniji.
Varovalne ukrepe pred padajočim kamenjem je možno kombinirati z
ukrepi za zaščito objektov in prometnic pred snežnimi plazovi.
Sodobni načini varovanja objektov in prometnic pred porušitvami skalnih
gmot omogočajo kvalitetne tehnične rešitve, s katerimi lahko v heterogenih
pogojih, značilnih zlasti za potek prometnic po hribovitem svetu, zagotovimo
optimalne rešitve. Pravilen izbor in izvedba zaščite pred padajočim kamenjem sta pogoj za njeno tehnično učinkovitost ter ekonomsko in ekološko
primernost.
Pri vseh številnih načinih sodobnega varovanja objektov in prometnic
pred porušitvami skalnih gmot pa ne smemo pozabiti, da je varnost objektov
in prometa v osnovi pogojena zlasti z lokacijo oz. s potekom trase prometnice in s primerno vegetacijsko zaščito pobočij nad njo, medtem ko bi
tehnične ukrepe smeli uporabiti le na ožjih ogroženih območjih, kjer se
določeni lokaciji oz. trasi iz utemeljenih razlogov ni mogoče izogniti.
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Ozelenitev strntih ogolelih

pobočij

z uporabo rastne pulpe

Darjo DURJAVA* . Jože PAPEŽ**
UVOD

Ozelenitev površin v smislu protierozijske zaščite
in rekultiviranja tako ali drugače osi.romašenih in erodiranih površin sodi v sklop t. i. biotehničnih metod
ut~evanja in protierozijske zaščite površin.
Pri biotehnični ureditvi erodiranih površin poskušamo z vegetacijo in ob podpori bolj ali manj izraženih
tehničnih elementov zagotoviti trajno protierozijsko
zaščito in utrditev brežine. Biotehnični ukrepi oziroma
inženirskobiološki ukrepi so se izoblikovali kot specifična smer reševanja različnih praktičnih problemov
pri posegih v prostor s kombinacijo tehničnih in bioloških elementov. Bistveno je torej, da inženir (gozdar
hudourničar) pr~ svojem načrtovanju različnih ukrepov,
kjer se le da, uporablja naravi prijazne biološke elemente oziroma rastline. Biotehnična ukrepanje upošteva inženirske, biološke in ekološke principe pri
razvijanju in uporabi organskih struktur. Poglavitni
gradbeni elementi so lesnati deli rastlin ter sadike.
Razvita so vegetacijska in biotehnična zavarovanja za
površinsko ustalitev pobočij oz. brežin; ob .vodah se
uporabljajo metode obrežnih vegetacijskih in biotehničnih zavarovanj; poznamo tudi načine za izboljšanje
vlažnostnih razmer in kakovosti voda V tem okviru
izvajamo vegetacijska protierozijska zavarovanja s
pomočjo sejanja (trave, zeli in drevnine) in sajenja
grmovnih in drevesnih vrst (MARUŠIČ et al. 1997).
Poznamo tudi zavarovanja (živi koli, fašine, ščetke,
pop leti ... ), pri katerih uporabUamo žive rastlinske dele
(potaknjenci, vejevje, živi koli). Živi deli rastlin se
lahko kombinirajo tudi z nekaterimi neživimi gradbenimi elementi (neživi nadzemni rastlinski deli in obdelan les, različne mreže, kamenje, železna sidra ...).
Biotehnični ukrepi imajo poleg funkcionalnega tudi
vizualen, oziroma estetski učinek, saj pomembno oblikujejo krajinsko podobo. Zato je njihovo kvalitetno
načrtovanje in izvajanje zelo pomembno za primerno
vklapljanje cestnega telesa in ostalih degradiranih površin (kamnolomi, deponije ... ) v krajino. Pri tem pa

*D. D., univ. dipl. inž. gozd., Podjeije za urejanje hudournikov
d. d., Hajdrihova 28, Ljubljana, SLO
** J. P., univ. dipl. inž. gozd., Podjetje za urejanje hudournikov
d. d., Hajdrihova 28, Ljubljana, SLO
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ne smemo pozabiti, da je estetski vtdik praviloma le
nadgradnja funkcionalnega vidika in je temu podrejen
(ZEMLJIČ 1962).
Pri sejanju travnih mešanic uporabljamo različne
tehnike, ki so odvisne od nagiba, stopnje erodiranosti
in od lastnosti tal na obravnavanih površinah. V grobem lahko postopke razdelimo v naslednje vrste: navadno setev, vodno setev, setev z nastilom in setev z
rastno pulpo. Vrste zatravitvenih del so navedene v
vrstnem redu, kije primerljiv z vrstnim redom večanja
težavnosti rastiščnih pogojev (HORVAT 1989).
Metoda zatravitve oz. ozelenitve erozijsko ogroženih površin s prebrizgom z rastno pulpo ima večde
setletno zgodovino, v slovenskem prostoru pa z njo
nimamo veliko izkušenj. V letu 1998 so strokovnjaki
Podjetja za urejanje hudournikov skupaj s poslovnim
partnerjem posebej za ta namen razvili skonstruiran
kombiniran stroj in že tudi izvedli nekaj prvih preizkusnih prebrizgov.
2 ZGODOVINSKI RAZVOJ METODE

Schiechtl 1973 v enem izmed svojih del opisuje,
kako je prišlo do razvoja obravnavane metode na avstrijskem ozemlju. Ko so Avstrijci po drugi svetovni
vojni začeli v velikem obsegu graditi ceste, so se morali
na določenih odsekih tras soočiti z nastalimi velikimi
strmimi kamniti mi brežinami, ki so. zelo moteče delovale na okolico. Problem je bil še posebej aktualen
ob gradnji skozi eno izmed najlepših avstrijskih turističnih območij - Salzkammergut. Zato se je intenzivno iskalo najrazličnejše možnosti, kako bi z naselitvijo vegetacije te moteče kamnite brežine le ne~
kako vklopili v pokrajino oz. okolje.
E. LUSTIG je zmešal semena, šoto, fino ilovico,
gnojilo in vodo v kašasto brozgo, ki jo je nato s posebno zajemalko (lopatico) nanašal na brežino (tako
kot pri ometanju hišnih zidov). Čeprav je bil postopek
zamuden in drag, je vendarle dajal želene rezultate.
J. SCHAD in W. DZIALLAS sta si prizadevala
to osnovno idejo mehanizirati in celoten delovni postopek narediti vsesplošno uporaben za praktično delo.
Razvoj je leta 1961 privedel do uvedbe postopka
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Bitusprit. V letih, ki so sledila, so se uveljavili zlasti
ameriški stroji (Finn-Hydroseeder). Vse te naprave
so v svojem bistvu temeljile na enaki osnovni ideji oz.
podlagi; razlikovale so se po izpopolnitvah, ki so jih
prinesle izkušnje z uporabo. Istočasno je na tržišče
prišlo več različnih osnovnih dodatkov (vezi v) za mešanico rastne pulpe. Posamezni izvaja.Jci, ki so uporabljali vse te surovine, so postopek ozelenjevanja
poimenovali po dejansko uporabljenem produktu, tako
da je nastalo veliko "novih" postopkov. Tako je npr.
na Švedskem nastal delovni postopek Wego 1, 2 in 3,
v Avstriji različici Dafra in Hegra in v Nemčiji postopek mokre setve Brechtsche, ki je obsegal štiri
programe "nemškega" ozelenjevanja.
Prvotno so bile uporabljene recepture (mešanice)
in pridobljene izkušnje poslovna skrivnost. Pravzaprav
so bile posamezne razlike v ekološkem učinkovanju
različnih postopkov zaščitene z oznako podjetja. Vendar se je marsikje pod oznako mokra setev (setev z
rastno pulpo) "skrivala;; navadna setev v senen nastiJ
(zastirko ), ki je sicer največkrat dosegla zelo dobre
rezultate, ali drug ekstrem: navadna vodna setev z
mešanico zgolj semen in vode brez kakršnihkoli drugih
dodatkov.
Da bi dosegli pregled nad številnimi različnimi
postopki in da bi lahko presodili njihovo učinkovitost,
je bilo treba najti neko drugo pot. In sicer se je oblikovalo vrednotenje posameznega postopka po dejansko uporabljenih materialih in njihovih količinah.
Uradno se je s tem prvič poskusil o pri snovanju norme
DIN 18918.
2 OZELENITEV Z UPORA.BO RASTNE PULPE
2.1 Cilji

Osnovni cilj je preprečevanje spi ranja in odnašanja
materiala že v nekaj dneh po izvedbi ter postopen
prevzem trajne protierozijske zaščite površin s strani
vnešene in razrasle vegetacije in s tem ustrezna oživitev površin.
V posameznih primerih je dopustno v večji meri
izpostaviti tudi estetski vidik ukrepa, zlasti kadar želimo za kriti večji grob poseg v okolje, na primer pri
opustelih delih kamnolomov. Le-ti običajno zaradi
svoje lokacije ne predstavljajo neposredne nevarnosti
zaradi krušenja kamenja, pač pa zelo negativno vplivajo na videz krajine.
V največji možni meri se poskuša ozeleniti tudi
strme jalove razpokane kamnite obcestne brežine in
na ta način poleg zaščite krušljiv ih površin doseči videz
naravno zaraščajočih, razgibanih pobočij.
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Področja možne uporabe: erozijska žarišča v hudourniških povirjih, strme skalnate obcestne brežine,
kamnolomi, deponije jalovine, smučišča, naplavišča,
odlagališče (deponija) smeti, odlagališče pepela, deponija premoga oz. rudnin, površine za šport in prosti
čas ...
Z mešanico različnih trdnih balastnih snovi in gnojil
lahko ustvarimo optimalno okolje za kaljenje rastlinskih semen. Ta zgornja plast z ekološkega vidika deluje
kot zgornji, tanek, še posebej kvaliteten sloj humusa
(NEUSCHMID 1996). Na strmih in kamnitih brežinah
z običajnim humuziranjem ne bi mogli doseči takih
rezultatov.

2.3 Opis postopka
S pomočjo posebne strojne opreme, sestavljene iz
cisterne, črpalke za goste tekočine in brizgalnika, se
površino, predvideno za ozelenitev, prebrizga s pripravljeno mešanico-rastno pulpo. Rastna pulpa vsebuje
ustrezno semensko mešanico, gnojila, organski material (zastirko-seno) ekološko neoporečno vezivno sredstvo (sčasoma razpade na co~ in vodo), zemljino,
razne dodatke za izboljšanje strukture tal in vodo. Ko
se vse sestavine umeša v cisterno, se ob počasni vožnji
po predvidenih površinah na brizga 0,5-2 cm debel sloj
rastne pul pe (NEUSCHMID 1996). Pri zelo kamnitih
površinah se nanašanje mešanice večkrat ponovi, pri
čemer je treba počakati na zadostno strditev predhodnjega sloja.
Optimalen čas izvajanja del: začetek vlažnega jesenskega obdobja ali pa spomladi (poleti ni primeren
čas, ker prihaja ob premočnem izsuševanju v sušnem
obdobju do tvorjenja številnih razpok na nanešenem
sloju).
2.4 Uporabljeni materiali, lokacija, rastiščni pogoji
Potrebne količine posameznih sestavin v rastni pulpi so seveda odvisne od dejanske lokacije in dejanskih
rastiščnih pogojev. Zato moramo pred večjimi ozelenitvenimi deli vse te dejavnike skrbno preučiti in na
podlagi vseh ugotovitev določiti pravilno sestavo mešanice.
Pri določitvi ustreznosti uporabljenega postopka in
izbiri ustrezne rastne mešanice je potrebno oceniti vsaj
tri sklope dejavnikov: stanje tal, kJimo in ogroženost
po eroziji in/oz. po plazenju (SCHIECHTL 1973).
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Pri presojanju stanja tal upoštevamo debelina
zgornjega, za rast rastlin ugodnega sloja tal~ velikostno
sestavo talnih delcev (ugotavljanje deleža finih drobnozrnatih talnih delcev), vsebnost organskih snovi~
strukturo tal, vodoprepustnost, vodozadrževalno sposobnost~ ta ln o vlažnost, vsebnost hranilnih snovi, PHvrednost, vsebnost strupenih snovi ter vse morebitne
druge neugodne značilnosti umetno spremenjenih tal.
Klima se presoja z vidika makroklimatskih pogojev
(nadmorska višina in oddaljenost od morja, količina
srednjih letnih padavin in njihova razporeditev med
letom, zračna vlažnost, dolžina in pogostnost sušnih
obdobij, srednja temperatura in temperaturna nihanja)
in mikroklimatskih pogojev (ekspozicija, nagnjenost
površine/inklinacija, svetlobne razmere, osončenost,
vetrovnost, trajanje snežne odeje, prisotnost zmrzali).
Ogroženost po eroziji in/oz. po plazenju se ocenjuje z upoštevanjem višine in nagnjenosti brežine,
nevarnosti nastopa neurja, posebno izražene nevarnosti
nastopa izjemno obilnih padavin, nevarnosti toče in
poplav, vetrovnosti -moč in sunkovitost vetra, obstoj-

nosti tal kohezivnost tal (povezanost delcev v tleh),
prisotnosti vezivnih delcev v tleh, organskih snovi in
vode, pogostosti nastopa zmrzali.
Pri izbiri zatravitvene tehnike in njeni izvedbi je
potrebno paziti na njeno primernost okolju. Z ekološkega stališča je pomembno, da uporabljamo v mešanicah tiste vrste trav, ki so prilagojene obravnavanemu
okolju. Za zatravljanje močno degradiran ih tal, kakršna
so praviloma na cestnih brežinah, nam je za uporabo
na voljo le manjše število rastlinskih vrst, ki so pri~
lagojene težkim ekološkim razmeram (MARUŠIČ et
alL 1997). Vendar pride v nekaj letih do samodejnega
nasemenjevanja s sosednjih travnatih površin, tako da
postane postopoma tudi na cestnih brežinah travniški
ekosistem podoben tistemu v bližnjem okolju.
Pri vseh vrstah zatravitvenih tehnik dodajamo
semenski mešani ci gnojilo v manjših količinah. Količina, sestava in pogostost dodanega vložka morajo biti
v skladu z nosilno kapaciteto ekosistema (HORVAT
1992).
Prikazanim ekološkim merilom se pri vodni setvi,
setvi z nastilom in setvi z rastno pulpo navadno pridruži še vprašanje primernosti dodatkov iz naravnih
ali sintetičnih organskih snovi, ki izboljšujejo fizikalne,
kemične in mikrobiološke razmere tal oziroma povežejo talne delce ter tako preprečijo njihovo spiranje
in odplavljanje.
Za izboljšanje fizikalnih lastnosti tal dodajamo v
manjših količinah dodatke, ki predstavljajo začetni
vložek in so ekološko nevtralni, v težkih ekoloških
razmerah pa predstavljajo kot organogeni oz. humifikaciji podvrženi prav tako ekološko nevtralne snovi.
Kot nastilj uporabljamo seno, slamo, celulozo in
glede na specifične naravne in gospodarske razmere
še nekatere druge organske snovi (sekanci, lubje ... ).
Vse te snovi imajo ugoden mikroklimatski učinek, so
organskega izvora in so v procesu naravnega razpadanja postopoma pod vržene humifikaciji, zato so ekološko primerne.
2.5 Prednosti in pomanjkljivosti postopka

Rekultivacija kamnolomov: prebrizg stnnih kamnitih brežin z
rastno pulpo (ekstremni nagibi). Cilj ukrepa je doseči delno
ozelenitev na razpok anih površinah in poličkah, Iger se lahko zadrži
rastni substrat, in na ta način razbiti nenaravna monoton ijo sterilnih
kamnitih površin. (Foto: Lojze Rus)
216

Prednosti ustalitve in zatravitve površin z rastno
pulpo:
- Takojšnja ustalitev in zavarovanje površine pred erozijskim brazdanjem in odnašanjem materiala.
- Boljše kaljenje in bistveno hitrejša tvorba ustrezno
goste zaščite s travinjem.
- Ozelenitev površin, kjer je zaradi sprotnega erozijskega spiranja drobnih preperelih delčkov naravna
ozelenitev zelo počasna ali celo nemogoča.
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- Majhen energijski vložek za dosego dolgoročne rešitve v primerjavi s tehničnimi ukrepi. Posebnost
metode je, da z minimalnim vlaganjem spodbudim o
in usmerimo delovanje naravnih mehanizmov za doseganje naših cilj ev. Z drugimi besedami: z ukrepom
omogočimo naravi, da lahko v kar največji možni
meri razvije vse svoje progresivne sukcesijske mehanizme.
- Velika stopnja vnešenega znanja, ki se kaže v prilagajanju sestave semenske mešanice oz. rastne pulpe
dejanskim razmeram.
-Enostavna uporaba z brizganjem pripravljene mešanice.
- Temelj itejša ozelenitev površine (bistveno manjše
spiranje semenja in hranilnih snovi).
- Posebni dodatki bistveno zmanjšajo spiranje dodanih
hranilnih snovi s pobočja, kar izključuje možnost
povečanih koncentracij teh snovi v okolici.
- Pozitiven vidik pri ozelenjevanju golih, jalovih tal,
ki imajo zelo tanko plast humusne plasti ali so celo
brez nje, je v tem, da kal eče rastline zaradi pomanjkanja hranilnih snovi v zgornjih plasteh tal pri iskanju
hrane razširijo svoje korenine tudi v globlje plasti.
Na ta način se dolgoročno ustvarja boljša, bolj učin
kovita proti erozijska zaščita. Z razpadanjem in trohnenjem odmrlih delov rastlin se že skoraj v roku
enega leta počasi ustvarja nova vrhnja taina plast, v
kateri se kopičijo organske humusne snovi. Ta novonastala tanka humusna plast se prek prekoreninjenja
sprime s podlago in postane del tal. Tako se izoblikuje
trajna protierozijska zaščita.
- V največji možni meri ozelenitev tudi strmih kamnitih pobočij, ozelenitev vseh skalnih žepov, polic,
razpok ... Zelo velik učinek s krajinskoekološkega
in estetskega vidika.
Pomanjkljivosti ustalitve in zatravitve površin z
rastno pulpo:
- Delovišče mora biti toliko dostopno, da lahko do
njega pripeljemo stroj.
-Največji doseg s podaljškom- gumijasto cevjo je
prib l. 150 m, brez cevi (le top) pa v povprečju do
pribl. 25m, maks. 40 m;
- Nanašanje oz. brizganje prekrivne zastirke še vedno
povzroča določene tehnične probleme, zato se v
mešanici uporabljajo le nežnejši, tanjši deli rastlin,
ki se predelajo v kratka vlakna.
Oskrba:
- Redno je potrebno spremljati razvoj vegetacije in
paziti, da ne pride do popolne izsušitve; v poštev
pride tudi škropljenje z vodo.
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- Po razrasti se ozelenela površino neguje enako kot
pri vseh ostalih setvah.
Sukcesija, nadaljnji potek naravnega razvoja, uspeh
ozelenitve:
- Uspeh je v največji meri odvisen od uporabljene
semenske mešanice in dejanskih rastiščnih pogojev.
2.6 Izkušnje pri rekultivaciji kamnolomov
Pri rekultivaciji kamnolomov je praviloma v ospredju estetsko-socialen vidik sanacijskih del (izboljšanje kvalitete življenjskega okolja). Z našim posegom
lahko za več let pospešimo sukcesijske procese naravnega zaraščanja, ki v zelo ekstremnih razmerah
potekajo zelo počasi ali pa se celo sploh ne morejo
razviti, če je stopnja erozijskega preperevanja in odnašanja prsti hitrejša od naravnega zaraščanja (strmi
nagibi). Proti erozijska in zaščitna funkcija je seveda
ves čas prisotna, vendar se ne zahteva popolne usta litve
pobočij, katje to primer pri cestnih brežinah.
Pred ukrepom je potrebno dobro preučiti obstoječe
razmere. Med drugim je potrebna ocena stabilnosti
brežin in stopnje krušljivosti kamnite brežine. Ozelenjevanje z rastno pulpo pride še zlasti v poštev, kadar
klasične metode rekultivacije niso izvedljive, npr. preoblikovanje in zmanjšanje nagibov brežin, zasip in
prekritje kamnitih usekov s prim ern im materialom ... ,
in če je hkrati videz degradiranega območja izjemno
moteč za okolico.
Pripravljenost do reševanja opisanih problemov
lahko razumemo tudi kot stopnjo ekološke zavesti
investitorja in družbe nasploh. Naravi poskušamo vrniti vsaj delček tega, kar smo ji tako samoumevno in
velikopotezno vzeli. Vlaganje v naravo pomeni tudi
vlaganje v ljudi, v prihodnost.
4 ZAKLJUČEK

V Sloveniji trenutno poteka intenzivna izgradnja
avtocest in tudi modernizacija obstoječega cestnega
omrežja. Posledica tega so velike rane v okolju kilometri cestnih brežin, ki jih je potrebno na ustrezen
način sanirati in v največji možni meri vklopiti v okolje. Poleg cestnih brežin je še veliko drugih opustošenih
ali erodibilnih površin, ki so potrebne oživitvenih ukrepov (erozijska žarišča v hudourniških zaledjih, kamnalomi, razne deponije ... ). S strokovnim pristopom
pri biotehničnem utrjevanju in zavarovanju površin ne
želimo le kratkotrajne estetske pozelenitve, temveč
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težimo k doseganju trajne protierozijske zaščite površin s primerno vegetacijo. To pa je tudi končni cilj
pri urejanju cestnih brežin tako s prometno-varnostnega kot ekološkega in ekonomskega vidika. Izkušnje
iz do sedaj opravljenega dela nam kažejo, da znamo
tovrstne probleme kvalitetno rešiti.
Metodo zatravitve in ozelenitve z uporabo rastne
pulpe lahko uspešno vključimo v sistem biotehničnih
ukrepov zlasti na posebej težavnih lokacijah, kjer z
drugimi metodami ne moremo dosegati želenih rezultatov. Njena poglavitna prednost je v samem pristopu
do problema, v katerem poskuša z minimalnim vlaganjem energije in z veliko mero vnešenega znanja s
takojšnjo ustalitvijo in nasemenitvijo zgornjega krušljivega sloja pDbočja omogočiti in hkrati spodbuditi
razvoj progresivnih naravnih ozelenitvenih sukcesijskih procesov, ki dolgoročno zagotavljajo trajno protierozijsko zaščito in sprejemljivo podobo kulturne krajine.
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Književnost
Snežnik in schonburški vladarji- Zgodovina gospostva Snežnik na Kranjskem
Ne zgodi se prav pogosto, da slovenski prostor
obogati knjiga, ki spregovori o gozdovih, gozdarstvu,
lovstvu in o gozdarskih strokovnjakihj ki so v preteklosti pomembno prispevali k dvigu gospodarskega in
kulturnega življenja. Da je o tem potrebno spregovoriti,
sta se zavedala Jože SterJe, vodja Območne enote Postojna in avtor prevoda knjige z naslovom "Snežnik
in schonburški vlada.Jji- Zgodovina gospostva Snežnik na Kranjskem'\ ter Frenk Kovač, direktor Gozdnega gospodarstva Postojna, ki sta v začetku leta 1999
izdala in založila omenjeno delo.
Prav je, da knjiga seznani s pomembnim delom zgodovine čimveč gozdarskih strokovnjakov, zato je Gozdarsko društvo Postojna 14. maja 1999 pripravilo njeno
predstavitev na gradu Snežnik. Jože Sterle je s svojim
predavanjem obiskovalcem predstavil idejo o nastanku
prevoda in njegovo vsebino ter spregovoril o njegovem
pomenu za slovenski gozdarski prostor. Grad Snežnik,
katerega zunanjost in notranjost sta se odlično ohranili
do danes, je s pretek! imi lastniki in celotnim posestvom
dal podlago za vodilno povezovalno misel celotne knjige in na ta način seveda ponudil idealno oko Ue za njeno
predstavi tev.

2 18

Postojnski gozdarji večkrat poudarjamo, da delujemo v območju z več kot stoletno zgodovino strokovnega dela z gozdovi. O tem govorijo ohranjeni
gozdnogospodarski načrti, vendar ti nekaj povedo le
gozdarjem, medtem ko ostala javnost o tem bolj malo
ve ati pa so vedenja utonila v pozabo. Jože Sterle se je
uprl zobu časa in s prevodom nemškega rokopisa avtorja Heorika von Schollmayerja- Lichtenberga iz leta
1923, ki je 75 let ležal v pozabi, omogočil slovenski
javnosti vpogled v zgodovino notranjske gozdnate
dežele in v življenje takratnih ljudi.
Schollmayer je od leta 1884 do 1918 služboval na
posestvu knezov Schonburgov, najprej kot nadgozdar
na Mašunu, kasneje paje postal upravitelj oz. direktor
posestva. V slovenski gozdarski stroki je poznan kot
utemeljitelj kontrolne metode pri gospodaijenju z gozdovi. Pod njegovim vplivom se je kontrolna metoda
razvijala na več kot 20.000 ha veleposestniških gozdov
na Notranjskem, kar je verjetno edinstven primer uporabe te metode na stmjenem kompleksu in na tako
veliki površini s stoletno zgodovino.
Poleg tega, da je bil Scholl mayer s srcem predan
gozdarstvu in lovstvu, paje aktivno sodeloval tudi pri
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številnih drugih projektih za izboljšanje življenja ljudi
v širši okolici, zaradi česar je zelo spoštovana osebnost.
Ljubiteljsko se je ukvarjal z zgodovino dežele Kranjske, zgodovino doline Pivke in Loške doline ter odkritja vključil v svoj rokopis. Seveda ima pomemben delež
v le-tem tudi zgodovina gradu in posestva Snežnik,
od Schneebergov do zadnjih lastnikov Schonburgov,
ter zgodovina gradu in mesta Lož. Posebno zanimiva
je tudi osvetlitev dogodkov v zvezi s ponovno naselitvije snežniške jelenjadi pa tudi v zvezi s postavitvijo
in razvojem prvih gozdarskih kolonij na Mašunu, Gomancah, v Leskovi in v Jurjevi dolini. Za gozdarske
in lovske strokovnjake v postojnskem območju pomeni
rokopis pomemben vir podatkov in spoznanj o tem,
kako je našim predhodnikom uspelo ohraniti in izboljšati sonaravne jelovo-bukove gozdove na Snežniškem,
jih odpreti s cestami in potmi ter usklajeno in kvalitetno
gospodariti z raznovrstnim živalskim svetom v njih.
Pravo vrednost rokopisa tako spoznavamo šele danes, ko je Jože Sterle pripravil njegov prevod in ga
predstavil javnosti. Pri tem paje potrebno omeniti, da
ne gre le za prevod, ampak je knjiga tudi imenitna
urejena in opremljena z arhivskimi fotografijami ter
fotografijami iz današnjih dni, ki so delo Špele Habič,
ter računalniškimi skicami, ki jih je izdelal Janez
Zafran. Poleg njih so pri nastanku dela sodelovali še
drugi sodelavci iz območja.
Knjiga bo med slovensko javnost zagotovo širila
lepo besedo o vlogi in pomenu gozdarstva in lovstva
na Notranjskem skozi čas. Vsi, ki se danes tako ali drugače ukvarjamo z gozdom in živalstvom v njem, pa

smo dolžni z usklajenim in kvalitetnim delom knjigi
pri tem poslanstvu pomagati ter nadaljevati SchoUmayerjevo delo.
Anton Smrekar

N apovedujerno in vabimo
Fotografski

natečaj

za naslovnice Gozdarskega vestnika v letu 2000

Naslov lanskoletnega fotografskega natečaja je bil Človek in gozd. Prihodnje, 2000. leto, bo enkratno in v
prelomno. V uredništvu si želimo, da bi to en.kratnost in prelomnost ovekoveči li tudi na naslovnicah
Gozdarskega vestnika 2000 s temo v duhu tega dogodka.
Ker je Gozdarski vestnik Vaša in naša revija, Vas vabimo k sodelovanju pri izbiri naslova (teme) za naslovnice
GV 2000. Izbrana tema bo nagrajena. Vaše predloge pošUite najkasneje do l. avgusta 1999 na naslov: ZGDS,
Gozdarski vestnik, Večna pot 2, 1000 Ljubljana ali sporočite po telefonu 061/271 w407.
Gozdarski vestnik je Vaša in naša revija, zato ga ustvarjaj mo skupaj!
marsičem

Uredništvo GV
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Kadri in izobraževanje
Novi magistri v gozdarstvu
Nadaljujemo s predstavitvijo novih magistrov gozdarskih znanosti, ki smo jo začeli v št. 7-8 iz leta 1998 in
nadaljevali v prvi letošnji številki. Tokrat vam predstavljamo trenutno najmlajšega med gozdarskimi magistri v
Sloveniji tako po letih kot po stažu, saj je svoje magistrsko delo zagovarjal v letošnji pomladi. Sašo Žitnik je
zaposlen kot mlad raziskovalec na Gozdarskem inštitutu Slovenije, v programski skupini za gozdno biologijo,
ekologijo in tehnologijo, na Oddelku za gozdno fiziologija in genetiko in nadaljuje doktorski študij.
Ostali štirje magistri so svoja magistrska dela uspešno zagovarjali v letu 1998. Marko Debeljak kot mlad
raziskovalec Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete nadaljuje študij pri prof.
dr. Dušanu Mlinšku. Matjaž Čater je kot mlad raziskovalec zaposlen na Gozdarskem inštitutu Slovenije in
ima vpisan doktorski študij.
Janez Zafran in Mladen Prebevšek sta zaposlena v gozdarski operativi, prvi kot strokovni svetovalec na
Območni enoti ZGS v Postojni, drugi kot vodja Krajevne enote ZGS Koper.
ŽITNIK, Sašo
VLOGA FITINSKE KISLINE PRT SHRANJEVANJU ŽELODA DOBA (QUERCUS
ROB UR L.) IN GRADNA (QUERCUS PETRAEA (MATT.) LIEBL.). (THE ROLE OF
PHYTIC ACID fN STORAGE OF SEEDS OF COMMON OAK (QUERCUS ROB UR
L.) AND SESSJLE OAK (QUERCUS PETRAEA (MATT.) LIEBL.).- Magistrsko delo.
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire, 1999, IX, 90s., 18 pregl., 14 graf., 3 slike, 84 virov.
Mentor 1 Supervisor: doc. dr. Hajka KRAJGHER
Recenzenta 1 Rewievers: prof. dr. Franc BATIČ, doc. dr. Jurij DIA CI
Datum zagovora: 23. 4. 1999
GDK (FDC) 232.315:232.318+ 176.1 Quercus robur (L.)+ 176.1 Quercus petraea ((Matt.) Liebl. ):(043.3)
Izvleček

Cilj raziskave je razviti nove postopke dalj šega shranjevanja želo da doba in gradna, ki bi bili poceni in praktični,
saj jih je z zdaj znanimi metodami zaradi njihove rekalcitrantnosti možno shranjevati le nekaj mesecev.
Raziskovanje sloni na hipotezi, daje vitalnost že loda po daljšem shranjevanju v pozitivni korelaciji z vsebnostjo
fitinske kisline v njem, kar je v pozitivni korelaciji z vsebnostjo razpoložljivega fosforja v tleh. Poskus je
zastavljen kot študija enega primera na dveh izbranih ploskvah z gradnom, ki se bistveno razlikujeta po vsebnosti
celotnega fosforja v listih -to je uporabljeno kot kazalec razpoložljivega fosforja v tleh. Želod smo nabrali na
ploskvah oktobra 1997. Nato je bil shranjen 9 mesecev, do avgusta 1998. Pred shranjevanjem in nato vsake tri
mesece smo opravili naslednje analize: vlažnost in kalivost želoda, vsebnost hranil (P, K, Ca. Mg) in vsebnost
fi tinske kisline v njem. Rezultati so pokazali, da je na ploskvi, na kateri je večja vsebnost celotnega fosforja v
listih, tudi večja vsebnost celotnega fosforja v želodu. Na tej ploskvi je tudi večja vsebnost fitinske kisline v
že lodu, hkrati pa je večja njegova kalivost. Vendar so razlike opazne samo na začetku shranjevanja in sčasoma
postopoma izginejo. Rezultati kažejo, da bi lahko obstajala pozitivna korelacija med vital nostjo žel oda po daljšem
času shranjevanja, vsebnostjo fitinske kisline v njem in vsebnostjo fosforja v tleh, vendar s poskusom nismo
odkrili statistično značilnih razlik.
Ključne besede: semenarstvo, seme, želod, dob, Quercus robur (L.), graden, Quercus peh·aea ((Matt.) Liebl.),
shranjevanje, fitinska kislina, fosfor, kaliYost.
Key words: seed trade, seed, acorns, common oak, Quercus robur (L.), sessile oak, Quercus petraea ((Matt.)
Liebl.), storage, phytic acid, phosphorus, germination.
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DEBELJAK, Marko
UPORABNOST EKOLOŠKE ENERGETIKE PRJ SONARAVNEM GOSPODARJENJU Z GOZDOVI. (APPLICABILITY OF ECOLOGICAL ENERGETICS TO
CLOSE-TO-NATURE MANAGEMENT OF FORESTS).- Magistrsko delo. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne
vire, 1998, XI, 15 6 str., Il pregl., 5 graf., 1Oskic, 7 pri!., 115 virov.
Mentor 1 Supervisor: prof. dr. Dušan MLINŠEK
Člana komisije 1 Rewievers: prof. dr. Miha ADAMIČ, doc. dr. Boris KOMPARE
Datum zagovora: 8. 4. 1998
GDK(FDC ) 182.5 + 629 : 24 : (041.2)
Izvleček

Študija obravnava poskus ovrednotenja trajnosti in sonaravnosti s pomočjo ekološke energetike. Prikazan je
razvoj sistemskega pristopa k razumevanju in delu z naravo, uvedba termodinamike v ekologijo in razvoj ekološke
energetike iz katere so se razvile ciljne funkcije. Opisane so ciljne funkcije: največja uporabna moč, ascendenca,
indirektni vplivi, emergija in eksergija. Predlagana je njihova uporabnost pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi.
Ključne besede: ekološka energetika, ciljne funkcije, gospodarjenje z gozdom, so naravno gospodarjenje, trajnost.
Key words: ecological energetics, goal functions, close-to-nature forest management, sustainability.

ČATER, Matjaž
NEKATERI EKOFIZIOLOŠKI KAZALCI STRESA PRI DOBU (Quercus robur L.)
V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI. (SOME ECOPHYSIOLOGICAL STRESS INDICATORS OF COMMON OAK (Quercus robur L.) IN THE NORTH EAST OF
SLOVENIA (MURSKA ŠUMA)).- Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, l998, X, 89
str., 8 pregl., 27 graf., 5 slik, 2 pril., 116 virov.
Mentor 1 Supervisor: prof dr. Franc BATIČ
Recenzenta 1 Rewievers: prof. dr. Andrej MARTINČIČ, prof. dr. Jurij DIACI
Datum zagovora: 14. 4. 1998

GDK (FDC) 176.1 (Quercus robur (L.): 161:(497.12 Murska šuma): (043.2)
Izvleček

Dob (Quercus robur L.) je pomemben gradnik nižinskih in gričevnatih gozdov v Sloveniji. V zadnjem desetletju
opazno sušenje in fiziološko pešanje je posebno izrazito v Prekmurju zaradj sušnega podnebja, neugodne
razporeditve padavin in izrazitih hidromelioracijslUh ukrepov. Naloga obravnava povezavo med vodnim stresom
in kazalci vodnih razmer (nivo podtalnice, padavine, vodostaji rek Mure in Ledave) ter drugimi kazalci stresa
(vodni potencial, električna prevodnost kambij eve cone, osutost listne površine) v gozdnem kompleksu Murska
šuma na skrajnem vzhodu Slovenije, kjer smo izbrali dve ploskvi z različno poškodovanosti o dobovih dreves.
Na izbranih ploskvah smo mesečno določali vodni potencial, električno prevodnost kambijeve cone in osutost
listne površine. Meritve so pokazale zvezo med vodnim potencialom in gladino podtalnice, ki je bila na ploskvi
z bolj prizadetimi dobovimi drevesi večja kot na ploskvi z manjšo prizadetostjo. Vzporedno s terenskimi
opazovanji je potekallončni poskus v kontroliranih pogojih na petletnih dobovih sadikah, opravljen v avgustu.
Točka začetnega zapiranja listnih rež je bila v intervalu med -0,5 in -0,7 Mpa, nepovratna zapiranje paje povzročil
vodni potencial, manjši (bolj negativen) od -1,62 Mpa.
Ključne besede: dob, Quercus robur (L.), propadanje, fiziologija, vodni potencial, električna upornost kambij eve
cone, Prekmurska šuma
Key words: common oak, Quercus robur (L.), oak decline, physiology, water potential, electrical resistance of
cambial zone.
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Ir<.aclri in izobraževanje
ZAFRAN, Janez
GOZDNAZAPLATAKOTKRITERIJPROUČEVANJADINAMIKEKULTURNEKRA

JINE NA PRIMERU IZ PIVŠKE KOTLINE. (FOREST PATCH ASA CRITERION OF
CULTURAL LANDSCAPE DYNAMICS RESEARCH- CASE STUDY FROM PIVKA
BAS IN).- Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 1998, XIII, 144 str., 36 pregl., 15 k., 6 graf, 6 slik,
9 pril., 108 virov.
Mentor 1 Supervisor: prof. dr. Boš~ an ANKO
Recenzenta 1 Rewievers: prof. dr. Dušan PLUT, prof. dr. Ivan MARUŠIČ
Datum zagovora: 24. 4. 1998
GDK (FDC) 907.1 : 915: (497.12*05): (043.2)
Izvleček

Naloga analizira spremembo kulturne krajine v Pivški kotlini v obdobju 1823-1994, s posebnim poudarkom na razporedu
gozdnih zaplat. Gozd kot naravni kraj inski element je v stolelj ih oblikovanja ku ltume kraj ine doživel največ sprememb.
Najprej se je umikal potrebi po večanju deleža kmetijskih površin, začetek pogozdovanj in proces zaraščanja zaradi
opuščanja kmetijske rabe prostora pa ga je zopet hitro vračal na degradirana tla. Po letu 1957 ugotavljamo hiter proces
širjenja in združevanja gozdnih zaplat, predvsem na nekdanjih pašnikih in travnikih. Gozdne zaplate v modelnem
območju oblikujejo skupinsko porazdelitev, po obliki prevladujejo izrazito nestrnjene zaplate z velikim deležem
gozdnega roba. Spremembe krajinskih elementov niso enake v celotnem prostoru, ampak kažejo precej različno stopnjo
dinamike kot rezultat prisotnosti človekovega (ne)delovanja. Analiza funkcionalne povezanosti gozdnih zaplat in
razporeditve prostora izven vplivnega območja gozda kaže na izreden pomen prostorske razporeditve krajinskih elementov,
kijo moramo upoštevati pri načrtovanju prihodnjih krajin.
Ključne besede: gozdna zaplata, dinamika krajine, kulturna krajina, Kras, Pivška kotlina.
Key words: forest patch, landscape dynamics, culturallandscape, Karst, Pivka basin, Slovenia.
PREBEVŠEK, Mladen
GOZD SREDNJEDEBELNIK KOT SONARAVNA TVORBA, NJEGOV RAZVOJ
IN PERSPEKTIVE V SPROŠČENEM GOJENJU GOZDOV. (FOREST OF COPPICES AND SEED TREES AS SEMINATURAL FORMATION, ITS DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES IN EUROPEAN SELECTION SYSTEM).- Magistrsko
delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnov lji ve gozdne vire, 1998, X, 113 str., 34 pregl., 48 graf., 74 pril., 38 virov.
Mentor 1 Supervisor: prof. dr. Dušan MLINŠEK
Recenzenta 1Rewievers: prof. dr. Marijan KOTAR, doc. dr. Jurij DIACI
Datum zagovora: 24. 12. 1998
GDK (FDC) 222.1:222.21 : 24:(497.12*14) (043.2)
Izvleček

Srednjedebelniki na območju Brkinov so tipi gozdov, v katerih se izmenjuje drevje panjevskega in semenskega porekla.
Tipični srednjedebelniki so pogosti v Primorju na pretežno hrastovih gozdnih združbah. Na rast in razvoj drevja vplivajo

negativni dejavniki okolja. Drevo prilagodi stresnim pogojem fiziologija, tudi rastlinska združba si ustvari varčen
krogotok hranil in prilagodi pretok svetlobe. Na srednjedebelnike v Primorju pa je imel velik vpliv človek. Velike
površine gozdov panjevcev so posledica panjevskih sečenj. Gozdarska stroka je prek sistema gospodarjenja s
srednjedebelniki skušala zmanjšati vplive panjevske sečnje na degradacijo gozda. Sistem gojenja srednjedebelnikov
omogoča ob panjevski tudi semensko obnovo, podaljša razvoj in kakovost gozda. Nekatera izhodišča gojenja
srednjedebelnikov so uporabna tudi danes. Na podlagi analize različnih razvojnih faz v hrastovih srednjedebelnikih
so ugotovljene spremembe stanja drevesne sestave, števila drevja, vloge in deleža panjevcev, gibanje lesne zaloge in
obseg redčenj. Predstavljena je hipoteza razvoja gozda in na njeni podlagi so oblikovani realni gojitveni cilji.
Ključne besede: srednjedebelnik, panjevec, gojenje gozda, razvojna faza, struktura sestaja, zgradba sestaja,
ekološka lastnost, hipoteza razvoja, gozdnogojitveni ukrepi, Brkini.
Key words: coppices with standards, copicces trees, silviculture, development phases, stand structure, stand
construction, ecological properties, development hypothesis,silvicultural measures, Brkini, Slovenia.
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Strokovno izrazje
Gozdarsko strokovno izrazje
Termin ološka komisija je ob prevajanju Lexicona si lvestre po večkratni burni razpravi sprejela nekaj izrazov
za pridobivanje lesa. Prevladalo je stališče, da lahko še vedno za pridobivanje gozdnih proizvodov uporabljamo
sinonim izkoriščanje gozdov, vendar pa potrebujemo tudi izraz, ki bi označeval uporabo vseh gozdnih dobrin.
Term ino loška komisija se je odločila za izraz raba gozda, ki pa ga je treba še definirati. Objavljamo možno
razlago le-tega in prevode nemških izrazov v zvezi s pridobivanjem.
Nemško geslo
(razlaga)

Slovenski prevod

raba f gozda
(izrabljanje zmožnosti gozda; ki jih opredeljujejo njegove funkcije; uživanje materialnih in nematerialnih
dobrin gozda)
643 .. 01.70 0847 2135#
Exploitation f
(sečnja

ob neupoštevanju

eksploatacija f (gozda)
načela

trajnosti)

903.01.70 0994 2509#

Forst(be)nutzung f; Waldnutzung f

pridobivanje n gozdnih proizvodov;
izkoriščanje n gozdov
(pridobivanje (izdelava) in ovrednotenje gozdnih proizvodov ob upoštevanju načela trajnosti)

906.01.70 0998
Holznutzung f

pridobivanje n gozdnih lesnih proizvodov;
pridobivanje n lesa

(odvzemanje surovega lesa iz gozda)
672.1 .O 1.83 0858 2484

Nutzung f; Forstertrag m

gozdni donos ;
količina f gozdnih proizvodov
(vsi materialni donosi, ki jih dobimo iz gozda; skupek glavnih (večinoma lesnih) in postranskih (nelesnih)
proizvodov)

662.2 . .01.80 0854

Holzemtekosten fp!;
stroški m. pl pridobivanja lesa
Holzwerbungskosten fp!
(stroški(= notranja poslovna vrednost porabljenih dobrin in uslug) za pridobivanje surovega lesa in
drugih lesnih proizvodov)
8

.01.20 0889 6722#

Holztechnologie f; Holztechnik f
(znanost o tehnični uporabi lesne surovine)

tehnologija f

izkoriščanja

lesa

Marjan Lipoglavšek
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Rekreacija v gozdovih je del mnogonamenske rabe gozdov
Mnogonamenska raba gozdov prihaja vse bolj do izraza. Biti je
moramo veseli, saj širi in bogati našo dejavnost, krepi pa tudi
razumevanje gozda in gozdarstva.
Namesto z deklarativnimi oprede/itvami se že vsakodnevno srečujemo
s praktičnimi vidiki mnogonamenske rabe in se pri tem marsikdaj ne
znajdemo. Lesnoproizvodni rabi gozdov se je po intenziteti najbolj
približala rekreacijska raba, ki na nekaterih gozdnih območjih močno
spreminja strukturo rabe gozdov. Spremenjeni strukturi rabe gozdov pa
mora slediti tudi spremenjen način delovanja gozdarskih služb.
Prost dostop in gibanje v gozdu obvezuje tako obiskovalce gozdov kot tudi gozdarske
službe. Pri rekreacijski rabi gozdov se krog obiskovalcev gozdov poveča in vzpostavljajo se
novi odnosi med lastniki gozdov, lokalnimi skupnostmi, javno gozdarsko službo in obiskovalci
gozdov. Obiskovalci gozdov se razlikujejo tako po starostni kot po socialni sestavi, zlasti pa
po razumevanju gozda in odnosov, ki v njem vladajo. Zato ni čudno, da prihaja zaradi
rekreacijske rabe gozdov do škod, ki so na eni strani posledica premajhne osveščenosti
obiskovalcev, na drugi strani pa tudi naše premajhne pripravljenosti prilagojenosti novim
okoliščinam.

Klasični obrazci reagiranja v takih razmerah, kot so prepovedi gibanja ali zapiranje gozdnih
cest za javnost, lahko pomagajo samo v omejenem obsegu in v izjemnih okoliščinah.
Namesto tega bi se bilo bolje vprašati, kaj moramo storiti, da bo rekreacijska raba gozdov
sploh omogočena, vabljiva in hkrati dovolj prijazna tudi do gozdov. Ali imamo v gozdovih
dovolj urejenih in vzdrževanih parkirnih prostorov, urejenih mest za počitek, usmerjevalnih
tabel in opozoril? Ali načrtno usmerjamo obiskovalce tudi na območja, ki niso tako
obremenjena z obiskom, so pa lahko prav tako rekreacijsko zanimiva? Dela je za gozda rje
več kot dovolj.

Rekreacijska raba gozdov je v urejenih razmerah tudi ena izmed dejavnosti, ki lahko
lastnikom gozdov prinaša dohodek. Obiskovalci bodo pripravljeni plačati parkimino za urejeno
in varovano parkirišče, za urejene prostore za počitek ali za ustrezneje vzdrževana gozdno
cesto. Ne smemo pa pozabiti, da ti obiskovalci kot davkoplačevalci že sedaj prispevajo kar
nekaj denarja za dela v gozdovih, vzdrževanje gozdnih cest in delo javne gozdarske službe.
To pa zahteva tudi drugačen način dela gozdarskih služb. Klasičen delovni čas bo moral
postati preteklost, gozdarji bodo morali biti v gozdu tudi takrat, ko bodo v njem uporabniki
gozdov, pa naj bo to ob popoldanskem delu lastnikov ali pa množičnem obisku rekreativcev.
Analize obiska gozdov bodo pokazale, katera območja so bolj' obremenjena in kje je ta
obremenjenost kritična, saj vseh obremenjenih območij ne gre metati v isti koš. Poleg tega
pa obremenitve niso enake v vseh letnih časih. V skrajnih okoliščinah bomo morali uporabiti
tudi povečane omejitvene ukrepe, vključno s zapiranjem gozdnih cest za javno rabo. To pa
je lahko zadnji, nikakor pa ne prvi ali celo edini ukrep.

Prof. dr. Iztok Winkler
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Razprave
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Zgradba pragozdnega ostanka Bukov vrh
Structure of Virgin Forest Residue Bukov Vrh
Jože KOVAČ*
Izvleček:
Kovač, J.: Zgradba pragozd nega ostan'ka Bukov vrh. Gozdarski vestnik,

št. 5-6/1999. V

slovenščini, s povzetkom v

angleščin i , cit. lit. 8. Prevod v angleščino: Jože Kovač.

V članku je predstavljena zgradba pragozda Bukov vrh. Analiza zgradbe je narejena na osnovi polne premerbe ter
s kartiranjem razvojnih faz pragozda. Narejena je tudi primerjava stanja med letoma 1985 in 1998. Analiza je pokazala
tudi zmanjševanje deleža iglavcev v skupni lesni zalogi pragozda.
Ključne

besede: pragozd Bukov vrh. zgradba pragozda, Visoki Kras, Idrija.

Abstract:
Kovač, J. : Structure of Virgin Forest Res id ue Bukov Vrh . Gozdarski vestnik , No. 5-6/1999 . ln Slovene with a summary
in English, lit. quot. 8. 1ranslated into English by Jože Kovač.
Structure. of virgin forest B•ukov Vrh is introduced in the article. The analysis of structure were conducted on the
basis of diameter measurements of all trees, and with mapping of developmental stages in virgin forest. A comparison
of virgin forest Bukov Vrh conditions between 1985 and 1998 has also been made. The analysis ln addition shows the
reduced share of conifers in total growing stock of virgin forest.

Key words: virgin forest Bukov vrh, structure of virgin forest, High Karst, Idrija.

1 UVOD
INTRODUCTION
Že nekaj desetletij je znan ostanek pristnega pragozda v idrijskih gozdovih, ki se nahaja pod Bukovim vrhom . V preteklosti so le redki gozdarji
zahajali v ta gozd z namenom, da bi proučili njegove zakonitosti in jih
posredovati gozdarski stroki. Leta 1983 so v raziskovalna dela vključili
tudi pragozd Bukov vrh, kjer so nato več let zapored potekale raziskave.
Prve raziskave v pragozdu so bile opravljene z namenom, da bi opredelili njegovo tipološko razvrstitev. Šlo je za raziskave o bioekoloških
značilnostih pragozda, med katerimi so zlasti pomembne geološke in
pedološke razmere ter fitocenološke analize. Sledilo je proučevanje zgradbe pragozda, ki je vključevalo razporeditev razvojnih faz, ugotavljanje
števila dreves in lesne zaloge po drevesnih vrstah ter ocenitev razvitosti
drevesnih krošenj, ločeno za vsak drevesni sloj posebej . V proučevanje
pragozda je bil vključen še študij razvojnih tokov, med katere sodijo
združbene razmere, dinamika razvojnih procesov, pomlajevanja, poškodbe, mortaliteta in vloge gliv. Izsledki teh raziskav so bili kasneje
predstavljeni v študiji Gozdni rezervati Slovenije, Strokovna in znanstvena
dela 87, Pragozd Bukov vrh (KORDIŠ 1987).
Po desetih letih, vzporedno s potekom obnove načrta GGE Idrija 11,
smo ponovno pristopili k analizi pragozda. Tokrat smo na osnovi polne
premerbe pragozda analizirali živo in mrtvo lesno maso v pragozdu ter
ponovno kartirali razvojne faze v pragozdu. Predhodno smo obnovili tudi
meje raziskovalne ploskve, kar zagotavlja kontinuiteto raziskav na isti
površini. Pri analiziranju stanja smo uporabili nove pristope, ki v preteklosti
niso bili na voljo . Sem sodi predvsem sodobna programska oprema za
osebni računalnik, ki omogoča hitrejši prostorski prikaz in obdelavo podatkov.
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2 KRATEK OPIS ZGODOVINE GOSPODARJENJA Z IDRIJSKIMI GOZDOVI
2 A SHORT DESCRlPTION OF MANAGEMENT HISTORY OF THE
FORESTS OF IDRIJA
Iz zgodovine o gospodarjenju z idrijskimi gozdovi, ki je predstavljena
v knjigi Idrijski gozdovi skozi stoletja (KORDIŠ 1986) je razvidno, da segajo
začetki gospodarjenja v čas pred skoraj petsto leti. Da bi zvedeli kaj več
o združevanju teh gozdov v enotno erarično posest, moramo seči daleč
v preteklost, prav na začetek taljenja živosrebrne rude in v zgodovino
naseljevanja Idrije in njene okolice.
Sprva so les sekali v okolici rudnika. Z naraščanjem proizvodnje pa so
potrebe po lesu naraščale. Zato so morali segati globlje v gozdove, v smeri
proti jugu in jugovzhodu ob zgornjem toku reke Idrijce in njenih pritokov.
Prvi lastniki teh gozdov so bili fevdalci.
Ko je leta 1575 rudnik živega srebra kupil nadvojvoda Karel, je država
gozdove posameznih gospostev razglasila za rezervate za potrebe rudnika. V štiristoletnem obdobju so ti gozdovi postopoma prešli v last rudniškega erarja. Leta 1873 je erarična gozdna posest, ki je bila do tedaj pod
upravo Rudnika živega srebra, prešla pod upravo direkcije za državne in
verskozakladne gozdove v Gorici.
Na prelomu iz 18. v 19. stoletje, ko so bili gozdovi v bližini Idrije že
močno izčrpani, proizvodnja živega srebra pa je vse bolj naraščala, je
bilo potrebno seči v bolj oddaljene gozdne predele. Zaradi težke dostopnosti so se zatekali k bolj poenostavljen im načinom, sečnjam na golo.
Modeli gospodarjenja, ki so se na zahodu pojavljali že proti koncu 18.
stoletja in nato skozi celo 19. stoletje in še kasneje, so seveda imeli vpliv
tudi na sečnje v idrijskem gozdnem prostoru. Od tedaj znanih tehnik
gospodarjenja so v teh gozdovih uporabljali oplodno sečnjo. Redčenja
kot pomembno sredstvo nege pri oblikovanju zgradbe sestojev so začeli
intenzivno izvajati šele proti koncu 19. stoletja.
Kljub več kot štiristo letnemu gospodarjenju z idrijskimi bukovimi gozdovi
se je pod Bukovim vrhom ohranil del pristne narave, pragozd. Pragozdni
ostanek se nahaja v gozdnogospodarski enoti Idrija Il, v odseku 64/e, ki
je v celoti razglašen za rezervat. Rezervat meri 15,65 ha, pragozd zajema
površino 9,25 ha, ostala površina rezervata pa predstavlja varovalno cono.

3 BIOEKOLOŠKE ZNAČILNOSTI PRAGOZDA BUKOV VRH
3 BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VIRGIN FOREST BUKOV
VRH
Bioekološke značilnosti pragozd nega ostanka Bukov vrh so podrobneje
predstavljene v študiji Gozdni rezervati Slovenije, Strokovna in znanstvena
dela 87, Pragozd Bukov vrh. V nadaljevanju poglavja bodo povzete glavne
značilnosti tega območja.
Pragozdni ostanek Bukov vrh se razprostira v veliki vrtači na skrajnem
severnem robu trnovske planote in je z dveh strani obdan z izrazitimi
prepadnimi pobočji. Leži na nadmorski višini 1.200 do 1.300 m.
Po geoloških razmerah in položaju ga prištevamo h globokemu krasu.
Pretežni del matične podlage tvori dolomit, ki ponekod prehaja v dolomitiziran apnenec.
Tla v pragozdu so plitva, vsebujejo pa veliko organskih snovi. Najbolj
plitva tla, prhlinasta rendzina, so razširjena na zgornjih, strmih in izpostavljenih robovih vrtače. Nižje, v posameznih žepih, se nahajajo srednje
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globoka pokarbonatna rjava tla, ki proti dnu vrtače vedno bolj prevladujejo.
Tla v pragozdu so na pobočjih vrtač zelo skeletna, proti dnu pa ponekod
postajajo skoraj brez skeleta.
Pragozd je sestavni del gozdov na trnovski planoti in leži v neposredni
bližini Gola kov, ki so znani po obilnih padavinah. Za to območje je značilno,
da letno pade preko 3.000 mm padavin. Posledica tega sta visoka zračna
vlažnost in megla. Celo področje je dolgo pod snežno odejo, skoraj redno
od sredine novembra do druge polovice maja.
V pragozdu Bukov vrh prevladuje asociacija Omphalodo-Fagetum
(Abieti-Fagetum dinaricum ). Ta združba je tu najbolje prilagojena, razvojno
najbolj ustaljena in biološko najbolj utrjena. Vezana je na karbonatno
podlago in na bolj ali manj razvita humozna karbonatna tla, rendzino ali
pokarbonatna rjava tla. Ta združba se v pragozdu razčlenjuje na večje
število subasociacij: adenostyletosum, aceretosum, asperuletosum,
cardaminetosum in homogynetosum.

4 METODE DELA
4 METHODS OF WORK
Enotne metodologije, ki naj bi jo ZGS izvajal pri spremljanju stanja v
gozdnih rezervatih, zaenkrat še ni. ZGS vzdržuje oznake meja in robnih
con v gozdnih rezervatih, v bodoče pa naj bi se v okviru možnosti vključil
v spremljanje raziskovalnega dela z ugotavljanjem trenda lesnih zalog,
ocenjevanjem pomlajevanja, pisanjem kronik ter vsakoletnim obhodom
skozi rezervata.
Za ugotavljanje trenda lesnih zalog obstajajo predlogi v smeri vzorčenja
s ploskvami, ki naj bodo večje, kot so za standardno ugotavljanje zalog v
gospodarskih gozdovih. V rezervatih z manjšo površino (do 20 ha) naj bi
lesno zalogo merili s polno premerbo.
Slednjo metodo smo uporabili tudi v našem primeru, ko smo analizirali
pragozdni ostanek Bukov vrh. Polna premerba je zajemala drevje od 1.
debelinske stopnje naprej. Ločeno smo izmerili živo drevje, podrto odmrlo
drevje ter stoječe sušica. Polno premerbo smo uporabili zato, ker je najbolj
natančna za ugotavljanje debelinske strukture, sestave po drevesnih
vrstah in temeljnice sestojev.
Na podlagi meritvenih podatkov, premerov, smo s pomočjo lokalnih
deblovnic ugotovili lesno zalogo prek frekvenčne porazdelitve dreves po
debelinskih stopnjah.
Odmrlo lesno maso smo merili ločeno in sicer posebej podrto odmrlo
drevje in stoječe sušice. Tudi pri odmrJem drevju je polna premerba zajemala drevje od prve debelinske stopnje dalje. Za odmrlo drevje smo ugotavljali prsni premer. Na temelju izmerjenih premerov smo ugotovili lesno
zalogo prek frekvenčne porazdelitve dreves po debelinskih stopnjah in s
pomočjo lokalnih deblovnic.
Za ugotavljanje razvoja pragozda smo ponovno kartirali tudi razvojne
faze pragozda, ki smo jih razdelili na inicialno, optimalno in terminalna
razvojno fazo. Pri razmejevanju razvojnih faz v pragozdu smo si pomagali
s kriteriji, ki veljajo za razvojne faze v pragozdu in so bili upoštevani tudi
pri prvi analizi pragozda (MLINŠEK 1985). Upoštevali smo tudi razvrstitev
razvojnih faz, ki je podana v študijski knjigi Prirastoslovje (KOTAR 1986).
Razvojne faze smo izrisali na karto v merilu 1:5000. Ta karta je bila
osnova za obdelavo s programom MAPINFO.
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Podatke preteklega (1985) in sedanjega stanja (1998) smo obdelali s
programa MAPINFO, ki omogoča ločen prikaz različnih vsebin
oziroma stanj za isto površino. Na osnovi primerjav dveh kart razvojnih
faz različnih starosti je mogoča analiza dinamike razvojnih faz za preteklo
obdobje (1985-1998), kar je razvidno tudi iz karte 1 in karte 2.
pomočjo

5 REZULTATI
5 RESULTS
5.1 Zgradba pragozda
5.1 Structure of the virgin forest
Razvoj pragozda je kljub njegovi majhni površini pester. V njem najdemo vse razvojne stopnje, značilne za pragozd. To so inicialna, optimalna
in terminalna faza s podfazama staranja in razpadanja. Za današnje stanje
je značilno, da se razvojne stopnje med seboj močno prekrivajo, prepletajo
in vrivajo, vsi razvojni procesi pa potekajo malopovršinsko. Povsod v
pragozdu zasledimo suha drevesa, ki še stojijo ali pa ležijo na tleh in se
razkrajajo. Razporeditev razvojnih faz je prikazana na kartah 1 in 2.
Na mestih, kjer je drevje dočakalo starost in tam počasi odmira, se v
jedrih pojavlja inicialna faza. Tu poteka obnova ostarelega gozda. Jedra
so nekoliko bolj zgoščena v širšem pasu, ki poteka od jugovzhodne meje
pragozda preko dna vrtače v smeri proti severozahodu. Pomladitvena
jedra so nastala v svetlobnih jaških, kjer se je zrušil en ali več ostarelih
orjakov. Jedra so večinoma pomlajena z bukvijo in gorskim javorom ter
posamičnimi jelkami, ki zaostajajo v bukovem podmladku. Vsa jedra
porašča malinovje, ki je najbolj gosto v osrednjih delih jeder, kjer je največ
svetlobe.
Optimalna faza je večinoma razporejena v zgornji polovici pobočja
vrtače in sega vse do meje pragozda. Ta faza se začne ob meji pragozda
nad prepad nimi stenami in poteka v 1OO do 300 m širokem pasu pod
Bukovim vrhom. Od tod se proti jugu razprostira na vzhodnih robovih
vrtače. Ožji, 30 do 1OO metrov širok pas te razvojne faze zasledimo tudi
na južnem pobočju vrtače. Znotraj terminalne faze imamo še tri manjAe
oaza te razvojne faze. V optimalni fazi močno prevladuje bukev, na vzhodnih in jugovzhodnih predelih pa je primešan še večji delež gorskega
javorja.
Terminalna faza s pod fazama staranja in razpadanja je razprostranjena
v osrednjem delu vrtače in sega do roba pragozda samo na jugozahodnem
delu. Tudi tu močno prevladuje bukev. Na severnem in zahodnem delu
vrtače je večji delež jelke, na južnih in jugozahodnih predelih pa je povečan
delež javorja.
Dinamiko razvoja pragozda po razvojnih fazah smo ugotavljali preko
kart različnih starosti, ki smo jih izdelali s programom MAPINFO. Prva
karta (karta 1) ponazarja stanje iz leta 1985, druga (karta 2) pa stanje iz
leta 1998. Zaradi kontinuitete in primerjave so razvojne faze pragozda v
obeh primerih razdeljene na enak način.
Pri kartira nju smo izločili inicialno, optimalno in terminalna fazo, v katero
sta vključeni tudi podfazi obnavljanja in razpadanja. Zaradi počasnih razvojnih ciklov, značilnih za pragozd, ni prišlo do bistvenih sprememb v
deležu in razporeditvi razvojnih faz. Glavne spremembe so nastale pri
prehodu iz terminalne v inicialno fazo. Zaradi odmiranja posameznih
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dreves se je pojavilo nekaj lukenj med krošnjami dreves . Tu so nastala
manjša jedra, kamor je začela prodirati svetloba . Na teh mestih znotraj
terminalne faze so se pojavila nova jedra mladja. Nekatera pomlajena
jedra, ki so obstajala že prej, so se razširila, mestoma pa se mladje vriva
tudi pod močnejši zastor dreves, kamor še prodirajo posamezni svetlobni
jaški. Preteklo in sedanje stanje deleža in razporeditve razvojnih faz je
prikazano na kartah 1 in 2.

5.2 Zgradba pragozda po debelinskih stopnjah in drevesnih
vrstah ter lesna zaloga pragozda
5.2 Tree diameter structure, structure by tree species, and growing
stock of virgin forest
Najštevilnejša drevesna vrsta v pragozdu je bukev, vendar ji je skoraj
povsod primešan gorski javor. Med bukvami so posejane tudi posamezne
jelke. Od drugih dreves nih vrst je v pragozdu še nekaj velikega jesena in
navadnega mokovca, zelo redki pa sta smreka in jerebika. Grmovnih vrst
je zelo malo, prevladuje malinje.
Na grafikonu 1 je prikazana krivulja, ki doseže vrh v 4. debelinski stopnji
in pada vse do 18. debelinske stopnje, ki jo dosežejo predvsem orjaške
jelke. Medtem ko je porazdelitev listavcev (predvsem javor, bukev, jesen)
dokaj enakomerno padajoča od 4. debelinske stopnje navzdol, ima
porazdelitev iglavcev (tvori jo predvsem jelka) dva vrha. Prvega doseže
v 5. debelinski stopnji, drugega pa med 9. in 14. debelinsko stopnjo.

80

Grafikon 1 Porazdelitev živih dreves na hektar po debelinskih stopnjah
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Grap/1 7 Tree diameter distribution of growing trees per hectare
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Iz primerjav grafikonov 1 in 3 l?hko sklepamo tudi na trend
zmanjševanja deleža iglavcev Uelka) v skupni lesni zalogi.
Relativni delež števila dreves posameznih drevesnih vrst je sledeč:
bukev 85,5 %;
jelka 2,7 %;
javor 11 ,8 %.
Tudi v lesni zalogi prevladuje bukev, sledi pa ji jelka z večjimi dimenzijami dreves kot pri bukvi. To je tudi razvidno iz deležev lesne zaloge po
drevesnih vrstah, ki so naslednji :
bukev 83 %;
jelka 10 %;
javor 7 %.
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Razmerje deležev med drevesnimi vrstami je skoraj nespremenjeno.
Leta 1985 so bili deleži posameznih drevesnih vrst v zalogi sledeči:
bukev 82 %;
jelka 11 %;
javor 7%.
Deleži ostalih drevesnih vrst so pod enim odstotkom .
če si ogledamo deleže lesnih zalog po razširjenih debelinskih stopnjah
(l.- do 30 cm, 11.-30 do 50 cm, 111.- nad 50 cm) na grafikonu 2, ugotovimo,
da je največ lesne zaloge akumulirane v 11. debelinski stopnji, malo manj
je je v 111. in da le dobro petino lesnih zalog predstavljajo drevesa do 30
cm prsnega premera. Zanimiva je primerjava z analizo odmrlega drevja
(grafikon 2), kjer vidimo, da so deleži po posameznih debelinskih stopnjah
skoraj povsem enaki kot pri živem drevju.
Grafikon 2: Deleži lesnih zalog po
razširjenih debelinskih stopnjah
Graph 2: Share of growing stock
within extensive tree diameter
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5.3 Analiza odmrle lesne mase v pragozdu Bukov vrh
5.3 Analysis of died growing stock in virgin forest Bukov vrh
Hkrati z izmera živih dreves je potekala tudi izmera suhih dreves po
drevesnih vrstah . Izmerili smo suha stoječa drevesa ter ležeče odmrlo
drevje . Z izmero dreves po debelinskih stopnjah smo ugotovili, da so
odmrla drevesa prisotna na celotni površini pragozda.
Iz grafikona 3 je razvidno, da krivulja pada od 3 . do 7. debelinske
stopnje, v 8. se nekoliko povzpne, nato pada do 9., kjer se zravna , in
nato od 1O. pada dalje vse do 19. debelinske stopnje.
Grafikon 3: Porazdelitev odmrlih
dreves na hektar po debelinskih
stopnjah
Graph 3: Tree diameter distribution of died trees per hectare
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Odmrla lesna masa predstavlja kar 15 % celotne lesne mase pragozda.
sušice predstavljajo 11 % lesne mase, v ležečem odmrJem drevju
pa je akumulirano 4 % lesne mase pragozda.
Stoječe

~

Grafikon 4: Deleži lesnih zalog odmrlega in živega drevja
Graph 4: Shares of growing
stocks of died and growing trees
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Porazdelitev lesne mase odmrlih in živih dreves je prikazana na grafikonu 4. Iz grafikona 5 je razvidna porazdelitev iglavcev in listavcev glede
na odmrla ter živa drevesa.
Največji delež odmrlih listavcev je akumuliran v 11. debelinski stopnji
(30 do 50 cm). Drevesa bukve in javorja mlajših razvojnih obdobij, do
optimalne faze, največkrat odmirajo zaradi utesnjenosti in sestopa, ko se

Grafikon 5: Deleži v skupni lesni
zalogi
Graph 5: Share s of the total growing stock
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pogoji za življenje krčijo . Na teh drevesih pride tudi do poškodb zaradi
žleda, snega in odrgnin . Drevesa, ki so tudi manj vitalna, so polna ran .
Nanje se naselijo glive, ki jih počasi pokončajo.
Primerjava lesnih zalog v pragozd nem ostanku med letoma 1985 in
1998 je razvidna iz preglednice 2. Lesna zaloga živega drevja je skoraj
enaka. Povečal pa se je delež lesne zaloge odmrlega drevja, in sicer s
7,5 na 15 %, kar je predvsem posledica propadanja jelke in povečanega
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529
525

Odmrla 1 Died
skupaj
te1al
m31ha
%

525
810
634

Odmrlo 1 Died
%
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1

43
92

Preglednica 1: Živa in odmrla lesna masa drevja v pragozdnih ostankih Bukov Vrh, Pečka in Krokar
(PAPEŽ 1PERU ŠEK 1KOS 1997)
Table 1: Growing and died growing stock in virgin forests Bukov
vrh, Pečka and Krokar (PAPEŽ 1
PERUŠEK 1 KOS 1997)

7,5
15

1

85
74
90

ig l.
conifefs
m31ha

list.
deciduous
m31ha

39
258
39

53
25
30

Skupaj 1 Total
(m 3/ha)

572
617

Skupaj 1 Total
skupaj
total
m31ha
%

m31ha

%

15
26
10

617
1093
703

100
100
100

92
283
69

1

Preglednica 2: Lesna zaloga v
pragozdnem ostanku Bukov vrh
leta 1985 in 1998
Table 2· Growing stock in virgin
forest Bukov vrh in year 1985 and
1998
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•

lnicialna 1 lnitial
Optimalna 1 Optima/

Karta 1 : Razvojne faze v
pragozdu Bukov vrh (1985)
Map 1: Developmental stage s in

virgin forest Bukov vrh (1985)

•

lnicialna 1 /nitial
Optimalna 1 Optima/

Ka rta 2 : Razvojne faze
pragozdu Bukov vrh (1998)

v

Map 2: Developmental stages in
virgin forest Bukov vrh (1998)
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števila podrtic bukve, ki so pod legle naravnim ujmam (veter, sneg, žled).
Večja je tudi skupna lesna zaloga odmrlega in živega drevja, ki se je
dvignila s 572m 3 leta 1985 na 617m 3 leta 1998.

6 ZAKLJUČKI IN RAZPRAVA
6 CONCLUSIONS AND DISCUSSION
Analizo strukture lesne zaloge v pragozdnem ostanku Bukov vrh smo
opravili z metodo, ki je zaradi časovnih omejitev zajemala podatke, ki jih
je mogoče hitro izmeriti in analizirati.
Pragozd predstavlja stabilno naravno tvorbo, ki najbolje kljubuje naravnim razmeram na določenem območju. Njegova struktura, oblikovana
izključno po naravnih zakonitostih tega območja, je tudi najbolj odporna
na ujme, ki prizadenejo idrijske gozdove. Tu velja omeniti zlasti žled ter
včasih vetrolom. Ta dva dejavnika v pragozdu ne kažeta večjih posledic,
zlasti pomembno pa je, da ogrožata le posamezna drevesa, in ne večjih
skupin dreves, kar se tako pogosto zgodi v gospodarskih gozdovih v
okolici. Razgibane strukture z močnim prepletanjem razvojnih faz ter
majhnimi pomladitvami v obliki jeder izkazujejo veliko večjo odpornost
proti naravnim ujmam (žled, vetrolom) kot enomerni sestoji bukve, ki jih v
bližnji okolici pragozda žled najbolj poškoduje.
Pragozdni ostanek predstavlja tudi veliko raznolikost življenjskih razmer, ki zagotavljajo večjo pestrost vrst. Odmrli drevesni orjaki v pragozdu
so postali življenjski prostor za številne žuželke, glodalce, netopirje in ptice,
ki so pomembna sestavina pragozda.
število in velikost razpoložljivih sušic vpliva na prisotnost živalskih vrst,
ki so odvisne od sušic, in tudi na velikost njihovih populacij.
Količina minimalno potrebne odmrle lesne biomase v gospodarskih
gozdovih je odvisna od gozdne združbe in stanja sestaja . Ocena je, da bi
v vsakem gospodarskem razredu (oddelku) morali puščati najmanj 0,5-3
%ali več odmrJe lesne mase. Od tega bi morala biti vsaj polovica dreves
odmrJe lesne mase (sušic) debelejša od povprečne debeline drevja v
gospodarskem razredu (PAPEŽ 1 PERUŠEK 1 KOS 1997).
V pragozdnem ostranku Bukov vrh so minimalne potrebe po sušicah
in odmrJem drevju večkrat presežene. Ostanek pragozda torej predstavlja

Ostanki odmrlih dreves so
prisotni povsod v pragozdu
(Foto: Jože Kovač)
Remains of died trees are
presen! everywhere in virgin
forest (Photo: Jože Kovač)
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tudi veliko raznolikost življenjskih razmer in večjo pestrost vrst, ki so pomembne za to območje.
Gozdnogospodarsko načrtovanje ima tudi elemente raziskovalnega
dela, zato bi bile za načrtovanje zanimive primerjave med gospodarskim
gozdom in gozdnimi rezervati. V ta namen bo potrebno konkretneje opredeliti tudi dela, ki naj bi jih v gozdnih rezervatih izvajal ZGS ob revizijah
gozdnogospodarskih načrtov. V bodoče bo potrebno pripraviti snemalne
liste, prilagoditi šifrante ciljem raziskovalnega dela in pripraviti podrobnejše
kriterije za ugotavljanje lesnih zalog z vzorčenjem oziroma s polno premerbo.

STRUCTURE OF VIRGIN FOREST RESIDUE BUKOV VRH
Summary
Residue of virgin forest has been preserved under Bukov Vrh. lt spreads out on Dolomiti limestone, in
the size of only 9.25 hectares. It is located inside of a huge sinkhole on the northern edge of Trnovska
Planota, in the neighbourhood of the Karst phenomenon called Smrekova Draga, an other hu ge sinkhole.
This virgin forest is overgrown by an association of beech and fir, whereas beech is prevailing. Almost
everywhere, sycamore maple occurs, and only rarely fir.
Vegetation~ development in the virgin forest is, in spite of its small size, very dynamic. Many dead trees
are to be found there in decay, stili standing or lying on the ground. Analysis of structure of virgin forest
Bukov Vrh have been made, diameters of all trees were measured, and developmental stages were in
addition mapped with the use of some new methods, not available in the past. The application of PC
program MAPINFO enabled the view of virgin forest different layers. The same program has also been
used to compare the 1998 virgin forest conditions to the ones in 1995.
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študij dela - pozabljen od vseh?
Boštjan KOŠIR"
Izvleček:

Košir, 8 .: študij dela - pozabljen od vseh? Gozdarski vestnik, št. 5-6/1999 . V slovenščini. cit. lit. 8.
V sestavku je omenjen razvoj študija dela v gozdarstvu. Podane so kritične pripombe k današnjemu odnosu do
področja študija dela- vse na primeru določevanja in uporabe normativov za izvajanje gozdarskih del. Med možnostmi
za izboljšanje stanja je omenjena predvsem aktivnejša vloga države, ki naj bi skrbela za uravnoteženje interesov vseh,
ki jih norma-tivi zadevajo. Analizirani so vzroki za pasivnost gospodarskih družb do vprašanja določevanja in uporabe
normativov.
Ključne

besede: gozdarstvo, organizacija dela , študij dela , študij časa, normativ.

1 UVOD
študij dela je veda, ki se je razvila z namenom racionalizacije delovnih
procesov s študijem delovnih postopkov. Temelji na spoznanju, da je čas
denar, in s tem je postal eden izmed osnovnih parametrov industrializacije
oz. razvoja katerekoli tehnologije- tudi v gozdarstvu . Pri tem je vedno šlo
za vprašanje, kako povečati izkoriščenost delovnega časa ter kako poenostaviti obstoječe postopke in jih spremeniti tako, da bi dali glede na
vložek energije, materiala in informacij č1m večji rezultat. Prve študije dela
v gozdarstvu izvirajo iz začetka stoletja, kasneje pa so v mnogih državah
ustanovili poklicne ustanove, ki so se ukvarjale s tem problemom
(SUNDBERG 1 SILVERSIDES 19a8). Področje je razdeljeno na tri med
seboj povezane dele: študij časa ter o~likovanje in vrednotenje dela.
V Sloveniji smo študij dela - predvsem študij časa - nekdaj vključevali
v raziskave s področja gozdne tehnike, del študij je bil opravljen na dodiplomskem in podiplomskem študiju, nikdar pa nismo imeli poklicnih strokovnjakov, ki bi se ukvarjali le z vprašanji študija dela. Kljub temu smo
dolga leta zadovoljevali potrebe po tehničnih normativih za najvažnejša
dela s področij pridobivanja lesa in gradnje gozdnih prometnic. Normativi
za različna gojitvena in varstvene dela pa so bili vedno bolj izkustveni ali
statistični. Z zastojem na področju razvoja novih tehnologij se je pričel
tudi zastoj pri spremljanju ter spreminjaju normativov na znanstveni ravni.
Na operativni ravni pa so se vedno našle poti, kako starejše normative
prilagoditi- tudi s pomočjo manjših meritev- novim zahtevam. V obdobju
utrjevanja novih odnosov v družbi in stroki bi bilo nujno, da se ponovno
obudi zanimanje za normative, katerih uporaba ima zelo različne učinke .

2 RAZVOJ
Razvoj študija dela je bil vedno povezan s študijem časa, oblikovanjem
dela ter različnimi načini plačevanja delavcev. Več desetletij razvoja metod
študija dela je privedlo do vključevanja različnih področij in ved ter do
hkratnega zmanjšanja pomena samega me~enja časa, saj so postopke
standardizirali, in ne predstavljajo več raziskovalnega izziva (KOŠIR
1996). študij časa, s katerim postavimo standardne izdelavne čase in je
del študija dela, ne štejejo več med znanstvena področja, ki bi bila vredna
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posebne pozornosti. To seveda ne pomeni, da študij časa ne sodi v sam
vrh specializacije tudi v gozdarstvu. Največji problem tega področja je
danes primerljivost študij, ki so nastale v skladu z delno različnimi pristopi
posameznih nacionalnih ustanov, ki se ukvarjajo z organizacijo dela. Priča
smo to velja tudi za gozdarstvo - poskusom poenotenja definicij, delitve
koledarskega časa in načinov merjenja (BJORHEDEN 1 THOMPSON
1995, KOŠIR 1996). študij dela in časa ostaja še naprej strokovno področje, ki bi mu morali posvečati ustrezno pozornost, podobno kot kalkuliranju stroškov, ki prav tako ni vedno v celoti primerljivo med različnimi
državami.
Vsaka nova tehnologija, nov stroj ali nova oblika dela prinese v dosedanje znanje o poteku in učinkih ter stroških nekega dela novosti, ki imajo
v vsakdanjem življenju pomembne posledice. Te zadevajo pri izvajanju
gozdne proizvodnje delavca, ki je običajno plačan po učinku, delodajalca
zaradi različnih stroškov po enoti proizvodnje ter lastnika gozda, ki mu
na koncu ostane večja ali manjša renta. Posledice zadevajo tudi državo
(ne le kot lastnika gozdov), ki naj bi skrbela za zadovoljstvo vseh državljanov, poleg tega pa od ustvarjenih vrednosti pobirala znatne davke. Ni
torej vseeno, kako, koliko in kaj se v eni uri proizvede. Rezultat študija
dela je vedno tudi racionalizacija delovnih postopkov, ki se kaže v skrajševanju izdelavnih časov, s povečanjem izkoriščenosti delovnega časa
in s tem z zmanjševanjem stroškov na enoto proizvodnje.
S študijem dela so postopoma razvili metode študija časa, oblikovanja
ter vrednotenja dela, s katerimi se v tujini ukvarjajo poklicni timi in raziskovalci v okviru svojih strokovnih zadolžitev. Pri tem danes uporabljajo
vse moderne pripomočke, kot so prenosni računalniki, video, ustrezna
programska oprema itd. Posamezne študije, ki so vezane na terenska
opazovanja, potekajo več mesecev, odvisno od natančnosti, delovnih
razmer in obsega delovnih procesov. Vanje so vključeni poklicni snemalci,
specializirani za takšno delo, ki je kljub navidezni in varljivi preprostosti
polno majhnih in velikih pasti.
Metoda študija časa in oblikovanja dela je znanstveni pristop k organizaciji dela. Z natančno določenimi pristopi pri tem opazujemo dogajanja
v delovnih procesih, jih merimo in kasneje podatke analiziramo. Sledi še
sinteza, s katero skušamo doseči vsaj minimalne zastavljene cilje ter
vrednotenje učinkov opravljene racionalizacije. Pri meritvah potrebujemo
usposobljene snemalce, specializirane strokovnjake, saj se pri vseh meritvah pogosto srečujemo z delovnimi procesi, ki jih pred tem še ni bilo,
so spremenjeni ali pa premalo poznani. Pri oblikovanju dela pa gre še za
nekaj več: za spreminjanje delovnih procesov iz manj v bolj učinkovite.
Izkušeni raziskovalci z dovolj širokim poznavanjem vsega tehnološkega
procesa so torej nujen pogoj za uspešen študij dela. študij dela danes
vključuje tudi druge vede, zato je pri večjih projektih timsko delo strokovnjakov z različnih področij neizogibno. Meritve in analize pogosto trajajo
več mesecev, še posebej, če gre za državno, in ne le podjetniško raven.
Takšne meritve niso poceni, saj terjajo temeljite priprave snemalcev,
objektov meritev, delovnih skupin in načrtovanje celotnega poskusa, poleg
tega pa pri tem potrebujemo včasih tudi posebno opremo. Razlog, da se
kljub velikim stroškom študij dela drugod po svetu sistematično izvaja s
poklicnimi timi, je v tem, da se vložena sredstva hitro povrnejo. .
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Kako brezbrižno se do študija dela vedemo pri nas. kaže vrsta primerov,
in to kljub temu, da se študij dela že skoraj trideset let predava na univerzitetni in višješolski ravni, na podiplomskem študiju pa mu je posvečena
velika pozornost. Organiziranega študija dela - ali vsaj študija časa- pri
nas v praksi ne poznamo, čeprav so za to dane odlične zakonske možnosti
oz. zahteve, da Gozdarski inštitut Slovenije (74. člen Zakona o gozdovih)
"pripravlja strokovne podlage in predloge normativov za opravljanje del v
gozdovih". Za to so tudi predvidena določena sredstva, ki jih je Gozdarski
rnštitut Slovenije v preteklih letih trošil predvsem za analizo obstoječih
normativov in za izdelavo predloga, ki je pri pristojnem ministru že nad
leto dni v postopku določevanja. Gozdarski inštitut Slovenije je razpet med
množico razvojnih projektov in opravlja tudi druga dela v okviru javne
gozdarske službe. Poklicno se samo z normativi gozdnih del ne ukvarja
noben raziskovalec. Glede na obseg zamujenega so obstoječa namenska
sredstva premajhna.
Pristojno ministrstvo je potrebovalo vse leto, da je predlog Gozdarskega
inštituta Sloven lje predel alo v uredbo in jo dalo v oceno izbranim naslovom
(Ur. l. št. 11, 1999, s. 956-977). V samem pristopu tudi ni zaslediti tristranskega sistema (KOŠIR et al. 1992), kar je z vidika države, ki naj bi
skrbela za pravičnost, verjetno znak nerazumevanja narave normativov,
lahko pa tudi zavestnega ali nenačrtnega preziranja interesov delodajalcev, delojemalcev in lastnikov gozdov. Določeni normativi so zastareli in
neažurni, v nekaterih primerih tudi premalo natančni, vendar so v tem
trenutku za naše razmere najboljši kazalec in ocenjevalec proizvodnih
časov (in s tem tudi stroškov) različnih gozdarskih del. Pri sečnji bomo
tako uporabljali normative, ki temeljijo na podatkih, starih nad dvajset let.
Podobno velja za dobršen del traktorskega spravila lesa. Pri žičniškem
spravilu lesa normativov za spravilo lesa navzdol s sodobnimi
večbobenskimi žičnimi žerjavi s stolpi sploh ne poznamo, ostali normativi
pa so potrebni preverjanja, saj so se naprave in postopki že marsikje
spremenili.
Kdo je potemtakem sploh zainteresiran, da se normativi izboljšajo oz.
sploh pravilno uporabijo? Zdi se, da nihČe. Pomembne vhode za določanje
normativov določajo ljudje, ki niso v ničemer odvisni od uspešnosti izvajanja del oz. točnosti določevanja normativov in so poleg tega premalo
izkušeni. Bolj ali manj točni normativi v bistvu sploh niso problem večine
gozdarskega tehničnega osebja- važnejše je, ali je določanje bolj ali manj
težavno. Lastnik gozdov- država- oz. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
se pri tem vede, kot da ne želi izvedeti, koliko pravzaprav stane normalno
delo v gozdovih. Z obstoječim načinom določevanja normativov so očitno
zadovoljni tudi sindikati (normativi pomenijo mero za normalno delo, ki
ga omenja kolektivna pogodba) ter delodajalci. V množici nedorečenih
stvari so normativi gozdnih del, kot kaže, še najmanjši problem, še posebej. če nihče očitno ne protestira.
Tehnični normativi omogočajo tudi primerjavo produktivnosti različnih
tehnologij in s tem različne mednarodne primerjave. Te postajajo s povezovanjem trgov vse pomembnejše, vendar v Sloveniji nikogar ne moti,
da so takšne primerjave za naše gozdarstvo izrazito neugodne (KOŠIR
1997). Nizka produktivnost oz. visoki stroški pomenijo, da bodo gozdarske
družbe lahko uspešno poslovale in lastniku nudile pozitivno rento le s
prodajo lesa visoke kakovosti, če bo lastnik na to pristal, medtem ko bodo
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dela v redčenjih in pri manjših koncentracijah rednih sečenj vse bolj
opuščale. To morda ne bo tako očitno v državnih gozdovih, kjer je vpliv
javne gozdarske službe večji, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pa je
do gospodarskih problemov za zdaj precej ravnodušen, pač pa bolj v
zasebnih gozdovih, kjer je volja lastnika jasneje izražena. Če pogledamo
samo sečnjo z motorno žago, vidimo, da računajo na švedskem s storilnostjo 2 m3/h (iglavci, droben les) oz. 0,5 h/m 3 • Pri letni količini poseka nega
lesa v državnih gozdovih znaša razlika med njihovo in našo produktivnosijo, izražena v tolarjih, kar blizu 500 milijonov SIT. Pri drugih, sodobnejših tehnologijah, kot je strojna sečnja, je razlika v produktivnosti in
stroških še mnogo večja. Če bi študij dela prispeval le desetinko k zmanjšanju te razlike, bi bili stroški raziskave povrnjeni v najkrajšem času.
Poglejmo še drug primer: če so bonifikacije za gozdni red določene v
povprečju napačno le za 5 %, pomeni v državnih gozdovih letno razliko
skoraj 80 milijonov SIT (velik znesek v primerjavi z letnim zneskom za
raziskovalno delo v gozdarstvu - študija dela pa v tem programu sploh
ni). Komu se še zdi odveč preverjanje in spremljanje normativov?
Današnja praksa pri določanju vhodov v normative in njihova uporaba
je skregana s pameijo in z vsako prakso iz tujine kot tudi z načini, ki smo
jih do nedavnega poznali pri nas. Skregana je tudi s teorijo organizacije
dela ter študija dela. Pri nas so nekdaj normative v državnih gozdovih
ponavadi določali revirni gozdarji z referentom za pridobivanje lesa na
gozdni upravi ter pod nadzorom posebne tehnične ekipe na ravni podjetja.
Tudi spremljanje normativov je bilo urejeno in revirni gozdarji gospodarji
v revirju - so imeli povratno informacijo tudi o točnosti določanja normativov. Marsikje so bile za državne gozdove izdelane preproste tehnološke
karte oz. preglednice, ki so vnaprej določale težavnost posameznih delovnih razmer za posamezna delovišča. če so bile storjene napake, se je
to pokazalo zelo hitro, saj so revirni gozdarji imeli nenehen stik z upravo
podjetja in neposrednimi delavci pri sečnji, spravilu, prevozu in pri gojitvenih delih. Sancta simplicitas! - danes revirni gozdar določa pomembne
vhode za normative brez sleherne organizirane povratne informacije. Kako
naj vse več neizkušenih mladih ljudi sploh razvije občutek za pravilno in
odgovorno uporabo normativov? Kako naj kompetentno svetujejo lastnikom gozdov in uspešno izvajajo 56. in 57. člen Zakona o gozdovih?
Standardni časi izdelave oz. normativi niso običaj oz. navada v industrijskem ·svetu ali pravila lepega obnašanja, ki jih lahko po potrebi malo
prekršimo. Nastali so zaradi zelo jasnih gospodarskih učinkov, ki jih njihova
raba prinaša ne le podjetju, temveč tudi državi, ki ve, kaj je mogoče, kot
tudi zaposlenim delavcem kot mera njihove uspešnosti, izražena v večji
ali manjši plači. Pri uveljavljanju normativov v praksi sta pri tem na prvem
mestu interesa delodajalcev in delojemalcev (dvostranski sistem). Razvojno gledano se je drugod država vmešala precej kasneje, ponekod šele
takrat, ko se je izkazalo, da je konflikt med delodajalci in delojemalci
prehud (tristranski sistem). Prvo in osnovno vodilo je zato, da normative
določa in uporablja ter operativno nadzira tisti, ki ima od tega neposredne
koristi. Država, ki naj bi skrbela za pravičnost in enakopravnost, kot tudi
večji lastniki gozdov bi morali skrbeti, da razlika med državnimi normativi
ter dejansko učinkovitosijo zaradi izboljšanih postopkov in sodobnejših
delovnih strojev ne bi presegla razumne mere, prav tako tudi ne ostrina
prikritih podjetniških normativov, ki bi na račun neposrednih delavcev
prinašala družbam dodaten zaslužek. Zlahka lahko torej razumemo vlogo
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normativov kot pomembnega povezova!ca delodajalcev, države, delavcev
in lastnikov gozdov.
Vsakdo med naštetimi gleda na isti normativ z drugimi očmi in interesi,
ki jih je prav tako zlahka razložiti. Zrelost vseh bo nastopila takrat, ko bodo
razumeli , da ni mogoče trajno varati nikogar med njimi in da je prav zato
objektivnost pri ugotavljanju in kasnejšem določanju ter nadzoru normativov v skupnem interesu . K dozorevanju vseh bi morala največ prispevati
država, ki pa žal v tem trenutku igra monolog pred gozdarskimi družbami
in tisoči delavcev ter lastniki gozdov, ki so neposredno ali posredno odvisni
od državnih normativov.
V današnji neurejeni gospodarski situaciji je mogoče preživeti na različne načine in z različnimi perspektivami v prihodnosti. V času , ko so
gospodarski subjekti ogroženi ne le drug od drugega, temveč še bolj s
strani nepredvidljivih in spreminjajočih se gospodarsko-političnih ukrepov
države, se kot kratkoročna rešitev vse bolj uveljavlja poenostavljena
neenačba:

Prihranek zaradi poslovnih potez >> Prihranek zaradi
proizvodnosti

povečanja

Za položaj podjetja, ki se bori za osnovne pogoje preživetja, so danes
pomembnejše poslovne poteze, med katere lahko pogojno štejemo tudi
različno lobiranje, delovanje v političnih strankah, tožbe na sodiščih in
podobno. Te poteze vodstva so veliko važnejše od resničnega napredka
v tehnološkem jedru organizacije in iskanja vseh notranjih rezerv. Prihranek zaradi večje proizvodnosti bi terjal pomembne investicije v znanje
in opremo in je že zato rizičen. Gozdarske družbe so v tem trenutku
pripravljene investirati predvsem v opremo in manj v študij delovnih sistemov, saj poudarjajo predvsem storilnost neposrednih del iz vsem razumljivih materialnih interesov. Prihranek zaradi tehničnega napredka je
danes v primerjavi z gospodarskim pomenom poslovnih potez zelo majhen, skoraj zanemarljiv. Torej sledi:

Optimalna strategija == Uspešnost poslovnih potez - (Povečanje
proizvodnosti = skoraj nič)
Optimalna strategija ~ Uspešnost poslovnih potez

S to neenačbo zlahka razložimo dejstvo, da gospodarske družbe po
letu 1990 niso več financirale projektov in drugih nalog s področja študija
dela. Notranje rezerve so poiskale v geografskem in kadrovskem prestrukturiranju ter v krčenju presežnih delavcev, medtem ko so tehnologije
pridobivanja lesa ostale enake. Uspešno lobiranje, trgovanje in pogajanje
z lastniki gozdov tudi danes prinaša podjetju veliko več gospodarske gotovosti kot vlaganje v raziskave in dolgotrajno čakanje na rezultate, ki
mnogokrat razočarajo. Resnici na ljubo rezultati raziskav večkrat razlagajo
že znana dejstva ali pa - glede na omejenost naših raziskovalnih organizacij in druge omejitve- le tolmačijo, kako bi moralo biti, težko pa obljubljeno tudi uresničijo.

GozdV 57 (1999} 5-6

241

Kosir, B .. študij dela - pozabljen od vseh?
Večjo pripravljenost gozdarskih družb pri sodelovanju v raziskovalnih
projektih ter temah s področja študija dela lahko pričakujemo, brž ko se bo
gospodarsko-politična situacija stabilizirala do te mere, da bosta obe strani v
gornji neenačbi v dinamičnem ravnotežju. Za gozdarstvo bo to najbrž takrat,
ko bodo znani približni tržni deleži posameznih gozdarskih podjetij v državnih
gozdovih in se bodo prizadevanja za širitev dejavnosti prenesla na posebna
področja in tehnologije in predvsem na delo v zasebnih gozdovih.

Optimalna strategija = Uspešnost poslovnih potez + Pov ečanje
proizvodnosti

Nekateri znaki potrebe po sodelovanju med raziskovalnimi ustanovami
in gozdarskimi družbami postajajo vse očitnejši, čeprav preredki in nematerializirani, da bi lahko optimistično govorili o kakšni prenovi. Še vedno
smo globoko v tranziciji, ki mnogim obeta boljše življenje in jih hkrati sili k
brezkompromisnemu boju za lastno eksistenco tudi na račun drugih.
Danes velja to za podjetje in posameznika v tej državi, jutri pa bo to veljalo
za vso državo v skupnosti mnogo večjih, razvitejših in prav tako uspeha
lačnih držav. če ne gospodarstvo in ne država, kdo je potem v tem trenutku
zadolžen, da misli trezno in.v imenu uravnoteženih interesov vseh, ki jih
zanima racionalnost početja v gozdovih?

4 JUTRI
Stanja, v katerega smo zašli, ne bo lahko popraviti. Zakon o gozdovih
je pač razdelil nerazdeljivo- načrtovanje in izvajanje- in posledice bomo
še dolgo čutili. Trenutna državna politika je- upravičeno ali neupravičeno
- postavila pred raziskovalne time, ki so mladi, ambiciozni in sposobni,
številne administrativne in druge ovire, ki že povzročajo eksistenčne probleme. V raziskovalnih timih se borba za doseganje čim večje koristnosti
pridobljenega znanja za napredek in povečanje blagostanja tega naroda
umika borbi proti administrativnemu aparatu v imenu skromnega preživetja
ter vse bolj borbi za individualni prestiž posameznega raziskovalca. Brez
podpore gospodarstva, ki je za zdaj ni moč zaznati, bo ta borba prej ali
slej izgubljena . Določena znanja se počasi, a zanesljivo poslavljajo z odra
gozdarstva, povečuje se odtujenost rezultatov raziskav od dejanskih
potreb gospodarstva in družbe. ~aupanje, da nekdo še misli nesebično
in s trezno glavo, vse bolj bledi .
Z investiranjem v študij časa, izobraževanjem o uporabi normativov
ter z razvojem pravičnega (ne balkansko mešetarskega) sistema spremljanja, spreminjanja in sprejemanja normativov bi mnogo prihranili. Pri tem
bi tudi stroka ohranila nekaj svoje veljave in si pridobila več zaupanja
menedžerjev, številnih delavcev v gozdovih ter lastnikov gozdov. Gre za
dolgoročno gospodarnost, zadovoljstvo in pravičnost. Ministrstvo, ki je
pristojno za gozdarstvo, bi moralo skrbeti za uravnotežene odnose med
največjim lastnikom -državo in poklicnimi izvajalci gozdnih del. Ta odnos
bi imel pomembne posledice tudi za vse druge lastnike gozdov, saj bi
določeval normalne učinke in s tem tudi stroške v različnih delovnih
razmerah. Ministrstvo za znanost podpira le raziskovalne naloge ter
znanstvene projekte, pri katerih je aplikativnost rezultatov v domačem
okolju postranskega pomena, saj že pri izboru možnih vodij takšnih nalog
opravi izbor na podlagi strogih meril znanstvene uspešnosti. Na tem pod242
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ročju študij dela nima možnosti, da bi prodrl z omembe vredno podporo,
da niti ne omenjamo pošastne in neodgovorne počasnosti pri odločanju
o dodelitvi sredstev posameznim projektom. Kakšne možnosti imajo šele
povezave z drugimi področji, kot sta npr. ergonomija in varstvo pri delu,
ali motnje obstoječih tehnologij v gozdu, kot so poškodbe drevja zaradi
pridobivanja lesa- problemi, ki na tem ministrstvu nimajo poslušalcev?
Poti za izboljšanje stanja je gotovo več, razmisliti pa bi morali o naslednjem:
~ Pristojno ministrstvo za gozdarstvo bi moralo skrbeti za trajno in poklicno
izvajanje nalog s področja študija dela na Gozdarskem inštitutu Slovenije
s trajnim (ocena) financiranjem vsaj enega zaposlenega specialista.
študij dela, zlasti raziskovanje novosti v gozdni proizvodnji, bi moral biti
stalna dejavnost Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko. Temeljni
namen študija časa - izdelavo normativov - bi morali razširiti še na
področja ergonomije in varstva pri delu, ekološke primernosti ter
ekonomije dela.
-Delovno skupino za normative, ki ima danes neobvezna posvetovalno
in delovno vlogo pri Gozdarskem inštitutu Slovenije, bi morali preoblikovati, ji dati konkretne zadolžitve, odgovornosti in status. Njena prva
naloga bi moralo biti delovanje sistema sprejemanja, spremljanja in
spreminjanja (sistem 3S, KOŠIR et al. 1992).
-Del sistema 3S je sprejemanje (pri nas: določevanje s strani ministra)
normativov, kar bi moralo biti opravljeno zelo hitro, še posebej v primeru
le delnega ažuriranja vsebine.
- Izdelati bi morali prioritete obnavljanja normativov glede na obseg del, na
katere se nanašajo, ter glede na dosedanje izkušnje pri uporabi normativov.
- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov bi moral nenehno vzorčno preverjati
določevanje in doseganje normativov v svojih gozdovih - sam ali s pomočjo zunanjih, pooblaščenih sodelavcev. Prav bi bilo, da bi del sredstev,
pridobljenih z rento, stalno namenjal izboljšanju normativov. Tako naložena sredstva bi se hitro povrnila.
-Spremljanju normativov bi se moral posvetiti tudi sindikat, saj gre za
neposredno povezavo s plačevanjem delavcev za določen trud, širše
povezave pa vodijo še k varnosti pri delu, utrujanju delavcev in obremenitvami z raznimi škodljivimi vplivi zaradi narave dela.
-V raziskovalno delo na tem področju bi morali vključiti tudi Zavod za
gozdove Slovenije. To je edina enovita gozdarska strokovna ustanova,
ki informacijsko pokriva vse ozemlje Slovenije. Razpolaga z dragocenimi
strokovnjaki, ki bi bili sposobni sodelovanja v tovrstnih strokovnih in
znanstveno-raziskovalnih projektih. Pridobili bi vsi.

Velika rezerva - neznanka, stisnjena vzmet - so gozdarske družbe.
Gospodarstvo ravna po trenutnih potrebah in prioritetah, a vedno skuša
biti čimbolj racionalno. Nikogar ni mogoče prisiliti, da bi se obnašal dolgoročno racionalno in bi nesebično investiral v znanje na zalogo brez zaznavnega trenutnega učinka.
Menedžerski timi gozdarskih družb še niso opravili preizkusa znanja
pred zbori delničarjev in nadzornimi sveti družb. Ti bodo v prihodnje vse
bolj krojili smeri plovbe posamezne gospodarske družbe z jasnimi oz.
predvidljivimi prioritetami. Kljub temu bi bilo prav, da bi se že danes tudi
gospodarstvo pojavilo kot sofinancer razvojnih raziskav pri uvajanju novih
ter racionaliziranju obstoječih delovnih sistemov. Izvajalci gozdnih del, ki
bodo v prihodnje skrbno čuvali podatke o svoji resnični proizvodnosti, bi
morali nenehno skrbeti za natančno spremljavo učinkov svojih delovnih
sredstev - mnogi to tudi počnejo, vendar je to z vidika študija dela veliko
GozdV 57 (1999) 5·6
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premalo. Resnične racionalizacije se dobijo le s temeljitim študijem produktivnega pa tudi vzrokov neproduktivnega časa. Podjetniki bi morali
nenehno skrbeti za preverjanje internih, podjetniških normativov. Merilo
njihove učinkovitosti bi morali biti državni normativi, vendar s tem, da bi
težili k večji proizvodnosti. Razlika, ki bi tako nastala, bi morala motivirati
podjetnike k še večjemu razvoju, državo pa k preverjanju obstoječih državnih normativov. ln kje se ta proces neha? Očitno nikjer, saj je to nasprotje
med osnovnimi dejavniki razvoja in iskanjem ustreznejših tehnologij.
Takšno dogajanje pa že diši po napredku, ki nima osnove v prelisičenju
nasprotnika, temveč v resničnem povečanju proizvodnosti .

5 ZAKLJUČEK
Normativi gozdnih del ostajajo pomemben del stroke, ki ima zelo velike
ekonomske posledice za državo kot največjega lastnika gozdov, gozdne
delavce ter gozdarske družbe. Pravični normativi bi morali delovati kot
usmerjevalci pri pogajanjih med drugimi kategorijami izvajalcev ter lastniki
gozdov, saj predstavljajo mero t. i. normalnega dela in učinka. Današnje
neurejeno stanje v gozdarstvu ne podpira potrebe po natančnih normativih , saj se s pogajanji in špekulacijami marsikdaj ceneje in hitreje
doseže večji ekonomski učinek. Očitno je, da tako menijo vsi, ki jih normativi zadevajo, zato ni motiviranosti, da bi s študijem dela prišli do
objektivne resnice. Le tako je mogoče pojasniti, da brez predsodkov
uporabljamo mestoma zastarele in neažurne pa tudi pomanjkljive normative. V prihodnje ni pričakovati, da bi izvajalska podjetja pomembneje
financirala raziskave s področja študija dela, vsaj dokler se gospodarskopolitična situacija ne ustali. V tem trenutku je odgovornost, da se področje
študija dela v gozdarstvu ohrani, da se posodobijo in preverijo normativi
in da se odpravi zamuda iz preteklosti, na strani države. Ta bi morala
zagotoviti nenehno in stabilno financiranje raziskav, saj gre za visoko
specializirana dela, za katera so potrebni ustrezni kadri in oprema . Čeprav
bi bil pri tem primaren cilj študij časa oz. izdelava standardnih izdelavnih
časov, bi bilo zelo koristno, če bi z ustrezno razširitvijo raziskovalnih timov
vključili tudi področja ergonomije, medicine dela, varstva pri delu, ekonomske presoje ter ocene ekološke primernosti delovnih sistemov. Svoj
prispevek bi kljub težavam moralo dati tudi gospodarstvo, saj so normativi
impregnacije slehernega objektiviziranega delovnega sistema.
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Rekreacija in turizem l\ot nasprotje varstvu narave
Ulri ke PRO BSTL*
Zavarovana _področja se pogosto štejejo za temeljne
stebre naravovarstva in zavarovanja dragocenih biotopov ter rastlinskih in živalskih vrst (.JEDlCJ<..E 1994).
Zavarovanje določenih območij se šteje za tako imenovano klasično naravovarstvo, ki ima v Evropi že
kakih 170 let dolgo tradicijo (PROBSTL 1991).
Danes vlada v Nemčiji velika raznolikost v kategorijah zavarovanja območij, katerih pomen se glede
ciljev varovanja narave znatno razlikuje.
Če analiziramo preglednica 1, nam hitro postane
jasno, da lahko sistem oz. mreža varstvenih območij
prevzame obveznost do varstva in zaščite narave Je v
omejenem obsegu. Ali sploh lahko to stori in v kolikšni
meri, pa je odvisno od tega, ali nam je uspelo med
seboj konkurenčne zahteve po rabi prostOra pravilno
razporediti. Poleg kmetijstva in gozdarstva spadajo
sem še zahteve s področja rekreacije, ki imajo zelo
močan vpliv na uspeh ali neuspeh naših prizadevanj
za varstvo naravne dediščine.
K širjenju rekreacije je pripomoglo ne le vse več
razpoložljivega prostega časa, ampak tudi sistem dntžbenih vrednot, ki je prostemu času in športu dal še
dodaten velik pomen . Prosti čas i.n šport postajata pogosto pomembna sestavina življenja in vir identitete
posameznika. Tako pridobivajo športru simboli pomen
tudi izven športa in prostega časa samega. Športen
izgled, športna oblačila, športni avtomobili so v sistemu vrednot v družbi dejansko sicer prisotni, nimajo
pa pri tem skoraj nič skupnega z dejanskim športnim
udejstvovanjem posameznikov.
Nekakšno izgubljanje občutka za življenje, iskanje
identitete in šport sta sebi v prid obrnila tudi gospodarstvo in industrija prostega časa, ki si vedno znova
izmišljujeta nove in nove vrste športa, nove trende in
nove modele. Vse te novosti povzročajo novo povpraševanje, pogosto pa tudi nove obremenitve za naravno
ravnovesje, ki se odražajo na primer v zahtevah po
novih površinah ali po uporabi doslej mirnih con.

* Dr. U. P., Delovna skupina za načrtovanje izrabe zemljišč
mštitut za ekološke študije, St. Andras tr. 8 D-82398 Etting- Dolling
1
Prispevek je bil predstavljen na slrokovnem večeru
Rekreacija v gozdu (naravi)- problemi in rešitve, 4. 2. 1999 na
Bledu
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Diferenciacija na področju zimskih športov je poznana. V zimi 97/98 (FfSCHLEHl\tR 1998) seje npr.
carving razdelil v več različic:
- Allround - Carver
- Easy - Carver
- Fun ali Extrem- Carver
- Skiboarding (podobno snowboardu) ali
- Race- Carving
O tem se je v športnih laogih veliko razpravljalo.
Gotovo ne bo treba dolgo čakati na razne zabaviščne
parke ali veli ka tekmovanja, ki jih bodo prirejali sredi
gora in ki jih bo spremljala hrupna glasba iz neštet ih
zvočnikov. Narava se pogosto uporablja le kot kulisa;
ki se jo da zamenjati.
Obraten primer, drug ekstrem, se je razvil, ko so
hoteli človeku iz velemesta ponuditi neposredna doživetja v naravi. Gre za obliko rekreacije- imenovano
učenje iz doživetij. V teh primerih Jjudje iščejo ekstremne situacije (prenočevanje v igluju, alpinizem in
spuščanje v kanujih po divjih vodah).
Med obema skrajnostma pa je prostor za večino
ljudi željnih rekreacije. Z gozdovi bogate krajine, za~
varovana območja, narodni in naravni parki so še posebej vab lj ivi za rekreati vee. Mnogovrstn.i problemi,
ki zaradi tega nastajajo, so :
- pretrganje življenjskega prostora,
-vznemirjanje in motenje biotopov, kar vpliva predvsem na živalske vrste z večjim arealom (življenjskim prostorom),
- spremembe, poškodbe ali motenje rastlinske odeje,
tal in vodotokov,
- povečana požarna ogroženost.
Poleg tega so obremenitve tudi posledica izgradnje
nujne infrastrukture, od prostorov za parkiranje, dostopn.ih poti, varovanih stez v pogorju do zavetišč, itd.
V gozdu obnašanje športnika v prostem času vpliva
tudi na varovalno funkcijo gozda. Neposredno in tudi
posredno. Vznemi.tjanje parkljaste divjadi namreč povzroča povečanje škode zaradi objedanja. Zaradi vseh
naštetih razlogov sta turizem z rekreacijo in naravovarstvo za mnoge povsem nezdružljiva pojma. O tem
pričajo debelo tiskani naslovi v časopisih, kot npr. Beli
teror vAlpah (SPATTE 1989), Turizem - uničevalec
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Preglednica 1: Oblike varovanja narave v zakonodaji in pomen zkonodaje za varstvo narave ter rastlinskih in živalskih vrst (pregled
prilagojen po Jedickeju 1994 in Olschowyju 1978)
Oblika
varstva

Stopnja
varstva

Red velikosti
površine

Narodni
park

Zelo
visoka

> 10.000 ha

Naravovarst veno

Visoka

< 2/3
<50 ha

področje

Naravni
rezervat

Visoka

Naravni
spomenik

Srednja
do
visoka

Zavarovan
del krajine

Srednja
do
visoka

Krajinski
park

-

Majhna
do
visoka

Velika
površina
Največ

do

5 ha

1

Pristojne
oblasti
Zvezna
vlada

Pomen za varstvo narave
in zaščito vrst
Zelo velik pomen, med drugim
tudi za medregionalne sisteme
zavarovanih območij .

Predsednik
vlade oz.
dežel a

Velik pomen, možne so omejitve
in izključitve med seboj konkurenčnih načinov rabe prostora
na večjih površinah.

1

Velik pripomoček pri uravnavanju
med seboj konkurenčnih zahtev
po izrabi prostora.
Omejen pomen, primeren za
varstvo narave in vrst na malem
prostoru na lokalni ravni.

Dežela

Deželni
okraj

-

Deželni
okraj

Omejen pomen, primeren za
varstvo narave in zaščito vrst
na lokalni ravni .

V povprečju
pribl. 1.300 ha

Predsednik
vlade

Omejen pomen, primeren za
omiljenje in dopolnitev sistemov
naravovarstvenih območij .
Velik pomen ima le pri zelo
omejitvenih varstvenih predpisih.

V povprečju
860 km 2

Deželni
okraj

1

Naravni
park

Majhna

1

1

krajine in Rekreacijska krajina - uničenje ali
blagoslov (K RIP PEN DORF 1986).
Vsemu temu navkljub pa nekateri primeri kažejo,
da vendarle obstajajo poti, kako se je temu koni1iktu
moč izogniti. Krajine za svoj bodoč trajnosten razvoj
pravzaprav potrebujejo neko možnost in morajo tudi
nuditi kaj za preživljanje prostega časa, neko obliko
turizma, ki je predvsem orientiran na kakovost.
Pogoji za to so predvsem:
- do naravnih virov obzirno usmerjanje rasti,
- ekstenzivna opremljenost z infrastrukturo,

Neznaten pomen, pozornost
se posveča bolj rekreaciji, ki
je tukaj prvotnega pomena.

- diferenciran koncept razvoja z določitvijo meja razvoja in rasti. V tem konceptu mora biti v središču
krajina sama in njeni prebivalci.
Te tako zastavljene generalne cilje spremljajo vsi
udeleženci, vendar se včasih v podrobnostih zdijo rešitve zelo težavne. Zato si moramo pomagati s konkretnimi vzorci, ki prispevajo k temu, da se konfliktom
ali izognemo alij ih razrešimo (glej preglednica 2). Pri
tem velja, da nas samo en vzorec ne pripelje do cilja,
pač pa je praviloma potrebnih več ukrepov, ki učinkujejo sinergično.
'

Preg lednica 2: Šest vzorcev za razrešitev konflikta
Vzorci za razrešitev konflikta med naravovarstvom in športi ter rekreacijo v naravnem okolju:
l.
2.

..,

Koncentracija na dosedanjih površinah in vrednotenje manj primernih delov krajine
Upoštevanje preobremenitev rabe
konkurenčnih

in druga drugo obremenjujočih vrst športa ali raznih oblik rekreacije

.).

Izravnava med seboj

4.

Zmanjšanje prometnih obremenitev z organiziranimi prihodi skupin z javnimi prometnimi sredstvi

5.

Pospesevanje okoljskega izobraževanja in širjenje informacij o okolju glede na športne aktivnosti v naravi

6.

Pospeševanje socialno neškodljive športne ponudbe in ponudbe za prosti
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l . vzorec
Koncentracija znotraj že obstoječega prostora in
povečanje pomena do sedaj za rekreacijo manj primernih delov krajine
Z rekreacijo obremenjenih, ekološko občutljivih
predelov ne smemo širiti. Da bi to širitev preprečili,
lahko ali povečamo koncentracijo na dosedanjih površinah ali pa povečamo primernost neke druge krajine
ali dela krajine za rekreacijo.
2. vzorec
Opazovanje preobremenitev rabe prostora in njihovih učinkov na živlienjski prostor
Prepletanja znotraj naravnega ravnovesja, vsota
različnih oblik namenske rabe krajine in prevelike
zahteve različnih športnih zvrsti ne pustijo pripisovati
krivde enemu samemu dejavniku. Da bi stanje izboljšali in rešili konflikte, je treba v vedno večji meri
uporabljati diferencirane posnetke dejanskega stanja
in kompleksno načrtovati.
3. vzorec
Izravnava med konkurenčnimi vrstami športa oziroma rekreacije
Za varstvo narave in kraj ine je potrebna tudi medsebojna izravnava med konkurenčnimi vrstami športa
in oblikami rekreacije, ki se med seboj obremenjujejo.
Tako se bomo izognili povečanju zahtev in obremenitvi krajine.

4. vzorec
Zmanjšanje prometnih obremenitev
Analiza in izboljšanje stanja v prometu z organizacijo izletniških skupin ob upoštevanju, da mnoge
vrste športa zahtevajo precej opreme.
5. vzorec
Pospeševanje okoljskega izobraževanja in širjenje
informacij o okolju
Da bi premagali precejšnjo odtujenost modernega
človeka od narave, moramo na različnih nivojih ponuditi možnost, da športnik ali rekreativec izve čim
več o krajini, 0 njeni zgodovini, njenih posebnostih, o
rastlinskem in živalskem svetu in o športnih aktivnostih, primernih za okolje.
6. vzorec
Pospeševanje socialno neškodljive športne ponudbe in ponudbe za prosti čas
Pospeševanje socialno neškodljive športne ponudbe in ponudbe za prosti čas ima posreden vpliv na
učinke teh dejavnosti na naravo in okolje.

Povzetek
Različne kategorije zavarovanih območij v Nemčiji
lahko prispevajo k varstvu vrst in narave le takrat,
kadar so zahteve o rabi prostora izravnane. Rekreacija
igra odločilno vlogo zlasti v krajinah, bogatih z gozdovi. Šest vzorcev podaja načela za rešitev problema.

(Prevedel: fgnacij Pišlar)

GDK: 907.1 + 907.2 : (497.12 Triglavski narodni park)

Rekreacija v naravi - načela varstva narave in možnosti za rekreacijo v
Triglavskem narodnem parku 1
Martin ŠOLAR *
REKREACIJA (TURlZEM)

Razmerje med delovnim in prostim časom se je v
zadnjih sto letih bistveno spremenilo v korist slednjega. To je bila vzpodbuda za razvoj turizma, ki je
lahko prestopil okvire ekskluzivnosti za redke izbrance

* M. š., univ, dipl. in:ž. gozd., Triglavski narodni park, Bled
SLO
1
Prispevek je bil predstavljen na strokovnem večeru
Rekreacija v gozdu (naravi)- problemi in rešitve, 4. 2. 1999 na
Bledu
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in postal dejavnost, dostopna širokim množicam. Masovni turizem je doživel vzpon sredi petdesetih let,
zimski turizem pa dobrih 1O Jet kasneje. Naslednji
vrhunec je sledil po letu 1980, ko so začele množice
iz močno urbanih predelov iskati zdravo in prijazno
okolje vsaj v prostem času. Na močan razmah turizma
je vplivala predvsem povečana rast mestnega prebivalstva, višji življenjski standard, več prostega časa
in izboljšanje transportnih povezav.
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- zdravljenje, želja po zdravljenju, okrevanju ali celo
Turizem je postal ena najmočnejših gospodarskih
dejavnosti. Ocenjujejo, da letno po vsej Zemlji na krajpreprečevanju obolelosti (živeti zdravo pomeni žiših ali daljših razdaljah potuje in zapolnjuje svoj prosti
veti z naravo),
- šport: gre za nagib, kjer je v ospredju krepitev telesnih
čas preko 550 milijonov turistov. Od tega jih slaba pemoči;
tina odpade samo na Alpe. Alpe so zaradi zelenih površin (gozdovi, pašniki, travniki) in vodnih virov srce
2. Psihične motive:
in duša Evrope. V alpskem prostoru živi 11 milijonov
- rekreacija, kjer je v ospredju regeneracija duševnih
ljudi. Letno obišče Alpe več kot 1OO milijonov obismoči,
- beg v naravo, beg iz civilizacije, iz vsakodnevne
kovalcev. Z naraščajočo množičnostjo so se pokazale
izolacije;
tudi neprijetne plati hitrega razvoja tako v naravnem
3. Statusnoprestižne motive:
kot v socialnem okolju. Lokalne skupnosti so le redko
imele koristi od turizma. Zaradi doselj evanja se je - rekreacija zaradi osebnih priznanj ali statusnega po~
začel rušiti tradicionalen odnos do kulturne krajine,
ložaja (moderno se je ukvarjati z neko vrsto rekreki je do tedaj omogočal krhko ekološko ravnotežje. Z
acije).
večanj em turističnih centrov je naraščala onesnaženost
zraka, tal in vode, prav tako pa se je povečal tudi hrup
V tej grobi člen itvi motivov za rekreacijo v naravi
in vnos nemira v naravno okolje. Turistična infrastrukvsak z lahkoto najde sebe, pri veliko ljudeh nastopa
tura in razne oblike rabe prostora za rekreacijske naveč motivov hkrati. Zato se res ni čuditi množicam,
mene so dodatno obremenjevale ekosisteme, v katerih
ki jih predvsem ob koncu tedna vidimo v naravi.
so se začele ogvijati tudi dramatične globalne spremembe (kisle padavine, spremembe klime, povečano
2 MOŽNE OBREMENITVE ZARADI REKREAVV-sevanje ...). Postalo je jasno, daje masovni turizem
CIJE
velika nevarnost za občutljive naravne predele.
Težnje povzročajo razvoj, glavni problem razvoja
Cela vrsta turistično rekreacijskih dejavnosti je vepa so skoraj praviloma obremenitve. Rekreacija je dezana na naravno okolje. Občutljivost in ranljivost naravnega okolja ter močan razvoj športno-rekreacijskih javnost, ki za svoj obstoj terja naravne in kulturne pokrajinske dobrine. Vse več je rekreacijskih oblik, ki
aktivnosti nas postavljata pred vprašanje: Kje so meje
so povezane s pokrajinsko privlačnostjo, ustreznostjo
med zavestnimi, odgovornimi dejanji človeške družbe
in naravo? Novi materiali in tehnologije ter socioeko- ali kakšno drugo naravno danostjo. Z razvojem, ki
lahko uniči ali degradira pokrajino do te mere, da lenomske spremembe so ob že uveljavljenih klasičnih
ta ne more več vsebovati rekreacijske funkcije, se
rekreacijskih dejavnostih v naravno okolje pripeljali
avtomatično zapirajo vrata za rekreacijo v takem provrsto tako imenovanih alternativnih rekreacijskih destoru. To pomeni, da je razvoj in z njim obvezno pojavnosti: gorsko kolesarjenje, jadralno padalstvo, rafvezano prostorsko načrtovanje rekreacije nemogoče
ting, kanjoning in še bi lahko naštevali. Športno-rebrez varovanja in vzdrževanja določenih pokrajinskih
kreacijske dejavnosti delimo na klasične in nove alterstruktur.
nativne. Predvsem pri slednjih opažamo vse več brezDilema vsakogar, ki se nameni v naravi preživljati
obzirnosti do narave in ostalih uporabnikov prostora .
svoj prosti čas, bi morala biti vtem, da med rekreacijo
(lokalno prebivalstvo, drugi obiskovalci ... ).Nove alternativne dejavnosti omogočajo bolj neposreden stik z in ogrožanjem narave ni jasno začrtane meje. Ljudje
ne maramo dilem, zato nn ogrožanje narave hitro ponaravo, to pa ob množičnosti pomeni grobo poseganje
zabimo. Tu se seveda takoj pojavi vprašanje, kakšno
v doslej najbolj mirna in neobremenjena območja.
sploh je ogrožanje narave s strani rekreacije in ali ni
Kaj sploh žene ljudi v naravo, kakšni so motivi za
to le gola izmišljotina nekih "natur histerikov". Pourekreacijo v naravi? Motive, želje in nagibe, zaradi
dariti moram, da so okoljski problemi in obremenitve,
katerih se ljudje ukvarjajo z rekreacijo v naravi, lahko
povezani z rekreacijo, res zanemarljivi v primerjavi z
delimo na:
velikimi globalnimi ekološkimi problemi. Tople grede,
l. Fizične (telesne) motive:
kislega dežja in problemov z entropijsko nerazumljivo
- rekreacija, želja po fizični regeneraciji (obnovi fizič
računico rekreativci niso zakrivili in tega tudi ne bodo
nih moči),
rešili. Menim pa, daje potrebno prav na vseh področjih
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prispevati k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,
zato je tudi področje možnih obremenitev in konfliktov
zaradi rekreacije potrebno obravnave.
Pri rekreaciji gre za različne nivoje obremenitev
naravnega okolja. Obremenitev zaradi same dejavnosti, predvsem če gledamo posameznika, je relativno
majhna in v veliko primerih celo zanemarljiva. Ko pa
določena rekreacijska dejavnost zaradi večkratnega ali
množičnega pojavljanja preseže nosilno ali dopustno
zmogljivost v naravnem okolju, so obremenitve v prostoru lahko kar naenkrat bistveno bolj škodljive. Drug
nivo obremenitev, ki je posredno navezan na neko
rekreacijsko dejavnost, so obremenitve zaradi prometa, hrupa, odpadkov. Nemalokrat prostor fizično
preprosto ne more sprejemati vsega, kar obisk zaradi
neke rekreacijske dejavnosti prinese s seboj. Naravno
okolje je privlačno za različne rekreacijske oblike, ki
se v prostoru nemalokrat podvajajo. Seveda paje konflikt med posameznimi oblikami rekreacije običajno
manjši kot konflikt med rekreacijo in drugimi rabami
prostora. Ti konflikti so posebno veliki, ko gre za gospodarske in tradicionalne rabe prostora. Tudi lastništvo je lahko povod za konflikte. Nenazadnje pa so
po velikostnem redu obremenitev lahko celo največje
obremenitve zaradi infrastrukture in vzdrževanja pogojev za neko rekreacijsko dejavnost. V literaturi so
obremenitve zaradi rekreacije razčlenjene tudi na: ekološke (oko lj ske) obremenitve, konkurenčno rabo prostora, obremenitev pokrajine in vizualno motnjo ter

Slika 2: Informacijska tabla v TNP
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na navzkrižja znotraj rekreacije - razi ič ne rekreacijske
dejavnosti imajo različne zahteve do prostora.

Slika 1: Motorne sani- neprimema oblika rekreacije v naravi

Slika 3: Množične rekreacijske prireditve pomenijo veliko obremenitev za okolje
(Vse foto: Martin Šolar)
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3 MOŽNOSTI REŠEVANJA OKOLJSKIH OBREMENITEV IN KONFLIKTOV, NASTALIH
ZARADI REKREACIJE

Obremenitve in možne konflikte lahko ustrezno
zmanjšamo ali celo izločimo, če se načrtovanja in
urejanja rekreacije lotimo s premis lekom in z instrumenti prostorskega planiranja. Osebno menim, da mora pri planiranju in vrednotenju prostora najprej prevladovati naravovarstvena ali okoljevarstvena kampoM
nenta. Šele za tem naj se pristopi k ugotavljanju primernosti za posamezno rabo, ki jo je potrebno skladno s predpisi in interesi prenesti v planske dokumente.
Če želimo imeti okolju prijazno rekreacijo ali danes
zelo popularen mehki turizem, moramo preusmeriti
turistično politiko v smeri usklajevanja različnih gospodarskih interesov, interesov domačega prebivalstva
in varstva narave. V svetu še vedno prevladujejo gospodarski interesi, zato je mehki turizem pravzaprav
šele na stopnji deklarativne usmeritve razvoja.
Do dejanskih izvajanj, ki naj bi zagotovila ustrezno
in zaželeno rabo ter varstvo obenem, lahko pripomore
le coniranje. Zaradi smiselne funkcionalne členitve
prostora lahko ta prostor s coniranjem ustrezno uporabljamo in razvijamo. Z opredelitvijo posebej ustreznih površin za rekreacijo v odprtem prostoru se lahko
varujejo in rekreacijsko razvijajo tiste pokrajine, ki so
za to najbolj primerne. Opredeljevanje ustreznosti območij samo zase še ne razrešuje konfliktov oziroma
konkurenčnih odnosov v prostoru, omogoča pa strokovno podprto odločanje o prednostih.
Koncept coniranja lahko uresničujemo le, če imamo možnost ukrepanja. Glavne skupine ukrepov so
administrativni ukrepi (zakoni, odloki ... ), ekonomski
ukrepi (olajšave, stimulacije in nadomestila), socialnopedagoški instrumentarij (usmerjanje obiska) in strokovni instrumentarij za pripravo strokovnih podlag za
urejanje rekreacijskih dejavnosti. V sklop strokovnega
instrumentarija sodi vrednotenje pokrajine za rekreacijske dejavnosti (ugotavljanje primernosti območja
za rekreacijo), določanje zmogljivosti območja za rekreacijo (tehnična in ekološka zmogljivost) in nenazadnje ugotavljanje občutljivosti območij, ki mora biti
upoštevano že v najbolj zgodnjih fazah odločanja.
4 TRIGLAVSKI NARODNI PARK- VAROVANJE
NARAVE IN REKREACIJA

Namen in cilji Triglavskega narodnega parka so v
osnovi enaki kot pri narodnih parkih po celem svetu:
varstvo narave in kulturne krajine, raziskovanje, vzgo~
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ja in izobraževanje ter obisk in rekreacija. Narodni
parki so namenjeni obiskovalcem, rekreacija v narodnih parkih mora biti podrejena naravovarstvenim ciljem in se razvijati v smislu doživljanja in izobraževanja v naravi.
V zadnjih letih srečujemo na območju Triglavskega
narodnega parka skoraj vse danes poznane oblike
športnoNrekreacijskih dejavnosti. Lahko pa govorimo
tudi o turizmu, ki se ukvarja s temi dejavnostmi. Vse
več je namreč aktivnosti, ki so zasnovane na turistični
ponudbi in trženju. Prav to pa nemalokrat pelje kokoljevarstvenim problemom v prostoru. Tudi rekreacijska
dejavnost je v naravi okoljsko škodljiva, predvsem
takrat, ko je presežena nosilna zmogljivost določenega
ekosistema. Zaradi urejanja infrastrukture za potrebe
raznih prostočasnih aktivnosti (počivališča, tekaške
proge, vstopne in vzletne rampe, vstopna mesta za
kajak in rafting ... ) prihaja do posegov v prostor, ki so
večinoma izsiljeni, nedovoljeni in tudi sicer neprimerni za naravno okolje.
Pri osnovni vlogi varovanja narave, ki jo imamo v
Triglavskem narodnem parku, se dnevno srečujemo s
turistično rekreacijsko dejavnostjo in žal tudi s konflikti, ki nastajajo zaradi turizma. Varovanje narave
mora imeti v zavarovanem območju absolutno prednost. Zaradi nepriljubljenosti izdajanja vnaprejšnjih
prepovedi in omejitev za posamezne prostočasne aktivnosti, povezane s turizmom, priprav !jamo strokovne
podlage oziroma načrte upravljanja. Na njihovi osnovi
želimo prostorsko in časovno opredeliti ter uravnati
športno-rekreacijske dejavnosti. Izhodišč za izdelavo
takih strokovnih osnov je več, primarno pa bomo izhajali iz obstoječih in predlaganih varstvenih kategorij,
iz funkcije oziroma namembnosti gozdov, iz kategorije
vodotokov in nazadnje tudi iz osnovnega zanimanja
in potreb turizma. Obstoječa zakonodaja, predvsem
parkovna,je zastarela in nedorečena ravno na področju
urejanja prostočasnih aktivnosti. Mnoge zvrsti so se
razvile v zadnjih letih in jih seveda zakon ne obravnava. Zaradi tekoče problematike v TNP smo določene
strokovne osnove že pripravili, zakonodajna telesa pa
so sprejela akte, ki urejajo nekatere dejavnosti. Zračni
prostor nad TNP je s strani Uprave za zračno plovbo
razglašen za območje omejenega letenja, Ministrstvo
za kmetijstvo in gozdarstvo je izdalo Uredbo o prepovedi nabiranja samoniklih gliv, Ministrstvo za okolje
in prostor Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, pripravljene so strokovne osnove za
rekreacijsko in turistično rabo vodotokov, za gorsko
kolesarjenje ter smučarski tek.
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Zavedamo se, da je za učinkovito upravljanje Triglavskega narodnega parka potreben drugačen, nov
način varovanja naravne in kulturne krajine. Cilj bodočega urejanja Triglavskega narodnega parka je
varstvo in upravljanje, skladno z varstven imi kategorijami IUCN, sprejetimi konvencijami in strokovnimi
priporočili. V narodnih parkih evropskega alpskega
prostora mora prevladovati varstvo naravne in kulturne
krajine v obliki IL in V. varstvene kategorije. Glede
na naravoslovno vsebino in rabo prostora se varovanje
v teh dveh stopnjah prostorsko prepleta. V narodnih
parkih mora prevladovati IL varstvena kategorija.
Glavni cilji urejanja na območju II. kategorije so:
varstvo, vzgoja in izobraževanje, raziskovanje, doživljanje in rekreacija ter s tem povezano usmerjanje
obiskovalcev. Usmerjanje obiskovalcev narodnega
parka je dolgoročno tista prava rešitev, ki mora zagotavljati ustrezno rabo prostora s strani turizma. Opredelitev in uravnavanje aktivnosti lahko pripeljeta do
sožitja med varovanjem narave in obiskovalci, za katere si želimo, da bi Triglavski narodni park obiskovali
v smislu doživljanja narave in zadovoljevanja svojih
vzgojno-izobraževalnih, duhovnih in tudi rekreacijskih
potreb.

5

ZAKLJUČEK

Problematika množičnega obiska ter prevelikih in
zato škodljivih okoljskih obremenitev je nedvomno
prisotna na mnogih območjih, alpski svet pa je pravzaprav najbolj izpostavljen. In kakšne so možne rešitve
za zmanjšanje teh obremenitev v naravnem okolju?
Coniranje in prostorsko načrtovanje sem v tem prispevku že omenil. Zaradi povsem praktičnih in konkretnih potreb za reševanje teh problemov so potrebne
tudi modelne rešitve in hitro ukrepanje. Ena največjih
in še neizkoriščenih možnosti je usmerjanje obiskovalcev. Toda tudi to je zahtevna naloga z mnogimi dilemami. Braniti ali celo prepovedati je nepriljubljeno
in nemogoče. Tudi v Triglavskem narodnem parku, ki
obsega praktično cele Julijske Alpe v Sloveniji in je
ob varstvu namenjen tudi za obiskovanje, to seveda
ne gre. Velike "zasluge" za vedno večji obisk v naravi
tudi pozimi ima vsekakor razvoj in izboljšanje ter dostopnost opreme, zelene zime v dolinah, množice na
urejenih smučiščih, ugodne karte in pestra ponudba
vodnikov ter nenazadnje veliko število oddaj in prispevkov v raznih javnih občilih. Usmerjanje obiska?
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Tu se pojavlja velika in tudi med okoljevarstvenik!
nerešena dilema. Ali je bolje obisk usmerjati in koncentrirati na posamezna že sicer znana in oblegana
območja ali ga razpršiti vsepovsod? Prvi način lahko
in že povzroča na nekaterih popularnih območjih
okoljske preobremenitve in tudi jezo med obiskovalci,
ki so si drug drugemu napoti. Drugi način pa sicer
razbremeni najbolj kritične točke, vendar po svoje
povzroča probleme v območjih, kjer do sedaj ni bilo
težav. Z razpršitvijo obiska se tudi posredni negativni
vplivi širijo in kaj hitro postanejo neobvladljivi.
Menim, da morajo rešitve teči v smeri prve različice. To pomeni seveda na nek način žrtvovanje določenih območij. Pri tem usmerjanju obiska na že sicer
oblegana območja paje vzporedno treba reševati posredne probleme. Tu je mišljena predvsem infrastruktura, promet, parkirni prostori, kemična stranišča, koši
za odpadke itd. Seveda se ne razmišlja, da bi tako
opremili vse poti v naravi, temveč samo pristopne
ceste in izhodiščne točke. Tudi ideje o javnem transportu, ki je v zahodnih Alpah že sam po sebi umeven,
se bodo morale začeti uresničevati tudi pri nas. Samo
skupen dogovor med upravljavci, lokalnimi skupnostmi in uporabniki pa je garancija za učinkovito in uspešno urejanje teh problemov.
VIRI
ANKO, B., 1990. Rekreacija, turizem, gozdarstvo.- Zbornik
seminarja Rekreacijska vloga gozda, Ljubljana, s. 15-24.
JERŠIČ, M., 1990. Sodobni rekreacijski motivi kot dejavnik
preobrazbe pokrajine.- Zbornik seminarja Rekreacijska vloga gozda, Ljubljana, s. 92-102.
JERŠIČ, M., 1996. Opredelitev vloge prostorskih planskih
dokumentov pri načrtovanju turizma z analizo tujih izkušenj.- Inštitut za geografijo, Ljubljana.
JERŠIČ, M., 1997. Predlog prostorske zasnove turizma.-Inštitut
za geografijo, Ljubljana.
LUKAN KLAVŽER, T. JŠOLAR, M., 1996. Varovanje in razvoj v Triglavskem narodnem parku: harmonija ali alternativa?- Geografski obzornik št. 3/96, Ljubljana, s. 4-11.
ŠOLAR, M., 1998. Tudi pozimi so hribi vse bolj oblegan i.· Grif.
št. 16, Ljubljana, s. 30-31.
IUCN - CNPPA: Guidelines for protected area managment
categories. Gland -Ch 1994.
Begriffe aus okologie, umweltschutz und landnutzung.- Akademie fuer Naturschutz und Landschaftspflege (Ani), Laufen- O 1991.
Triglavski narodni park 1994: varstveni koncept 2000 • strategija uveljavljanja in uresničevanja varstvenih kategorij
IUCN.- Bled 1994.
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GDK: 907.1 + 907.2: (497 .12 Trnovski gozd)

Zaščita

in ureditev Trnovskega gozda v vzgojno-izobraževalne namene 1

Edo KOZOROG*

Trnovski gozd obsega osrednji de! Troovske
planote in je od nekdaj v državni lasti. !zmerjen in
razmejen je bil leta 1736, prvi gozdnogospodarski
načrt, zasnovan na principih trajnosti, paje bil izdelan
leta 1771 in je skupaj z načrtom za tolminske in bovške
gozdove najstarejši v Sloveniji. Od takrat pa do danes
gozdarji načrtno spremljamo 1n usmerjamo razvoj tega
gozda, ki danes obsega 9.145 ha.
V tem stoletju je postal Trnovski gozd eden najbolj
obiskanih gozdnih kompleksov v Slovenij1. Njegova
zadovoljiva vitalnost, ohranjenost, nenaseljenost in
ugodnosti višinske lege pritegnejo ob koncu tedna
množice obiskovalcev, ki (ne)hote motijo njegov življenjski ritem. V zadnjih desetletjih je opazno tudi
sušenje jelke in· drugih drevesnih vrst, močna poškodovanost mladega drevja zaradi objedanja, močan pečat pa dajejo gozdu tudi vetrolomi. Vse to so seveda
novi izzivi za primorske gozdarje za uveljavljanje zakonskih načel sonaravnosti in večnamenskosti v praksi. V tej smeri je naravnan tudi projekt Zaščita in
ureditev Trnovskega gozda v vzgoj no-izobraževa]ne namene, ki je imel namen v povezavi s proizvodnimi in ekološkimi funkcijami podrobneje ovrednotiti
še socialne funkcije Trnovskega gozda. Projekt je potekal preko Društva inženirjev in tehnikov gozdarstva

Posočja,

ob sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije
in ob finančni podpori REC~e.
V projektu so podrobneje analizirani zunanji in notranji tokovi obiska Trnovskega gozda, izvedena pa
je bila tudi anketa med obiskovalci o pogledih na
Trnovski gozd.
Obisk Trnovskega gozda smo analizirali na podlagi
štetja nedeljskega obiska v avgustu leta 1995. Od preko
3.000 obiskovalcev je bila okoli tretjina italijanskih
državljanov. Ugotovili smo, kako je razporejen obisk
preko dneva in katere dostopne poti so najbolj obremenjene.
Z analizo podatkov na nekaterih najbolj obiskanih
turističnih točkah (Čaven, Golaki, Mrzovec, Poldanovec, prostori za piknik) smo analizirali notranje tokove
obiska v Trnovskem gozdu .
Z anketo izvedeno med nad sto slovenskimi in italijanskimi obiskovalci, smo ugotovili, kakšna populacija obiskovalcev zahaja v Trnovski gozd, kako in
zakaj ga obiskujejo, koliko časa se zadržujejo na tem
območju in kakšne želje imajo glede ureditve Trnovskega gozda.
Rezultati študije so bili naslednji:
-Na podlagi ovrednotenja funkcij smo opredelili, na
katerih območjih je obisk javnosti moteč, in na dmgi
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um fik un 1: Dnevni ritem obiska Trnovskega gozda

* E. K., Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin, Tumov
drevored 17, 5220 Tolmin, SLO
1

Prispevek je bil predstavljen na strokovnem

večeru

Rekreacija v gozdu (naravi)- problemi in reši1ve, 4. 2. 1999 na
Bledu
252

strani, na katera območja lahko neškodljivo usmerimo obiskovalce.
- Podali smo nekatera izhodišča za ohranjanje, zavarovanje in upravljanje Trnovskega gozda.
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Grafikon 2: Analiza obiska Antona Bavčarja na Čavnu

- Predlagali smo nekaj konkretnih projektov za popestritev turistične ponudbe: prostore za piknik, informacijske table, razgledišča, ureditev gozdarskega muzeja, in podobno.
- Predlagane so bile razširitve nekaterih gozdnih rezervatov, ki zajemajo najbolj ohranjena območja . Predlog
rezerva tne ga območja Gol ako v meri dartes preko 700
ha .
- Urejena je bila učna pot skozi Trnovski gozd, ki povezuje 17 najzanimivejših turističnih točk. Za širšo
javnost je bila izdana knjižica o Trnovskem gozdu. V
sodelovanju z Zavodom za varstvo naravne in kulturne
dediščine in Zavodom za gozdove Slovenije je večina
teh točk že opremljenih z informacijskimi tablami,
nekaj pa jih bo opremljenih v naslednjih letih.
- Izdelan projekt je dobra podlaga tudi za usmerjanje
drugih načrtovalcev turistične infrastrukture v Trnov~
skem gozdu.
Ob poteku samega projekta in v sami praksi se kaže
pomanjkljivost slovenske zakonodaje predvsem v naslednjem:

J. Državne institucije, kot so Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine,
Triglavski narodni park in druge, nimajo zadostne
pristojnosti za usmerjanje načrtovanja turistične infrastrukture in usmerjanje obiskovalcev v naravnem
okolju, razen če niso same nosilci projekta, kar paje
pogojeno predvsem s financiranjem.
2. Neustrezen nadzor nad izvajanjem veljavnih predpisov v gozdovih in v naravnem okolju.
3. Neustrezno rešeno upravljanje večjih državnih kompleksov, kjer so, podobno kot v Trnovskem gozdu,
močno poudarjene socialne vloge.
Dodatne informacije o projektu: http://www.
1judm ila. org/retinalrec/publ/zbom ik.i/modrilpro j46. htm

VIRI
KOZOROG, E. el al., 1996. Zaščila in ureditev Trnovskega gozda
v vzgojr::o-izobraževalne namene.- DIT gozdarstva Posočja.
Tolmin.
KOZOROG, E.. 1998: Skozi Trnovski gozd . ~ Gozdovi v
Posočju 2, Branko, d. o. o., Nova Gorica.

Prostor za piknik v Krnici (Fo10: Edo Kozorog)
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GDK: 907.11 Regijski park Snežnik : 907.2 : 916 : (497 . 12

* 05)

Program razvoja socialnih vlog snežniških gozdov 1
Spe la HAB I Č' *
UVOD

Že nekaj let tečejo prizadevanja, da bi \' Sloveniji
razglasili več regijskih naravnih parkov in s tem povečali delež zavarovanih območij. Med novo razglašenimi bo tudi Regijski park Snežnik, ki bo zajemal
celotno območje snežniška-javorniškega gorskega
hrbta, Cerkniško jezero, Planinsko polje in del doline
Pivke. Segal bo v območje občin Postojna, Pivka,
flirska Bistrica, Loška dolina, Loški potok, Bloke,
Cerknica in Logatec.
Na postojnski območni enoti Zavoda za gozdove
Slovenije, kjer skrbimo kar za dobrih 80 % površine
bodočega regijskega parka, vsakodnevno spremljamo
dogajanja v tem prostoru. Različni problemi, ki so
posledica neustreznih posegov v prostor v preteklosti,
sedanje poseganje v prostor in različni interesi, ki niso
vedno v skladu z našimi načrti in cilji zavarovanja
območja, zahtevajo sprotno reševanje, seveda v skladu
z našimi pristojnostmi in v sodelovanju z naravovarstveno službo ter drugimi uporabniki prostora.
Na ožjem območju snežniških gozdov, predvsem
v zahodnem delu, v okolici Mašuna, Sviščakov in na
vrhu Snežnika,je iz leta v leto več obiskovalcev. Dobro
je, da ljudje, siti mestnega vrveža, hrupa in smoga,
iščejo ohranjeno naravno okolje za sprostitev, rekreacijo in druge načine preživljanja prostega časa. Žal
pa njihove aktivnosti in obnašanje v naravnih ekosistemih povzročajo različne probleme. Gozdarji zaradi
tega ne smemo zapirati gozdov pred javnostjo. Nasprotno, prav tu, kjer javnost stopa v naše delovno
območje, ji moramo stopiti naproti. Navezati moramo
stik z ljudmi, jim predstaviti okolje, kamor so prišli,
jim pomagati, da se v tem okolju znajdejo,. in jim ponuditi možnost za take oblike rekreacije in drugih
aktivnosti, ki so naravnemu gozdnemu okolju prijazne.
V ta namen smo na postojnski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije že konec leta 1996 pristopili k izdelavi celostnega programa razvoja socialnih
vlog v najbolj obiskanem predelu snežniških gozdov.

* Š. 1-1., univ. dipl.

inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
enota Poscojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, SLO
Prispevek je bil predstavljen na posvetu Možnosti in
perspektive razvoja turizma v gozdnem prostoru. 16. 6. 1999
na Mašunu
Območna
1
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Uskladili smo ga z drugimi uporabniki prostora in
pridobili njihovo moralno in materialno podporo za
uresničitev.

Po dobrih treh letih so nekatere faze projekta že
Pridobljene izkušnje in spremljanje dogajanja v tem prostoru so nam vodilo za usklajevanje
interesov in reševanje konfliktov tudi v drugih boU
obremenjenih predelih gozdnega prostora pri nas.
V nadaljevanju povzemamo program razvoja socialnih vlog snežniških gozdov in predstavljamo že
uresničene faze projekta.
uresničene.

2 PREDSTAVITEV OBMOČJA

Snežniška pogorje je razgibana visokokraška planata, del Dinarskega gorovja v jugozahodni Sloveniji.
Najvišji vrh, Veliki Snežnik (1 .796 m), kraljuje nad
precej nižjimi okoliškimi vrhovi in nudi čudovit razgled daleč naokrog. Vrh Snežnika je od leta 1964 zavarovan kot botanični rezervat, od leta 1980 pa kot
gozdni rezervat, katerega meje smo sredi osemdesetih
Jet močno razširili in spustiti približno na nadmorsko
višino 1.400 m.
Snežniško-javomiško pogorje je skoraj v celoti
poraslo z gozdovi. V osrednjem delu uspevajo mešani
jelovo-bukovi dinarski gozdovi, ki v višjih legah preidejo v visokogorske bukove gozdove. Na vzhodni
strani pogorjajelovo-bukovi gozdovi prehajajo v hukave in na obrobju kraških polj v hrastovo-gabrove gozdove. Spodnje dele zahodnih pobočij snežniška-javorniškega pogorja poraščajo termofilni gozdovi .
Obsežno strojeno območje snežniško-javomiških
gozdov in njihova naravna ohranjenost omogočata ludi
ohranjanje pestrega živalskega dela gozdnega ekosistema.
V projektu obravnavamo l 2.600 ha velik del snežniških gozdov, ki leži zahodno od vrha Snežnika in
severno od ceste Jlirska Bistrica-Sviščaki. Tu so revirji Dedna gora, Miku la, Črni dol, Okroglina, Mašun
in Jurjeva dolina. Večji del gozdov leži v občinj Hirska
Bistrica, le revir Jurjeva dolina je v občini Pivka. Dve
tretjini gozdov je državnih, ena tretjina pa zasebnih.
Ta del reliefno zelo razgibane k.raške planete leži
na nadmorski višini nad 900 m in je skoraj v celoti
GozdV 57 (1999) 5-6
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porasel z gozdovi. Kopasti vrhovi, razen najvišjega
Snežnika; dosegajo višine večinoma med 1.050 in
1.350 min so navidez brez reda razvrščeni po planoti.
V nekaterih dol ih, dolinah in na prevalih leže slikoviti
lazi in travniki, pogosto so ob njih tudi gozdarske ali
lovske koče.
V območje večina obiskovalcev prihaja iz treh smeri:
- iz Ilirske Bistrice čez Okroglin o na Sviščake (v spodnjem delu asfaltna cesta),
- iz Knežaka skozi Koritnice na Mašun (v celoti asfaltna cesta),
- iz Starega trga skozi Kozarišče in Leskovo dolino
na Mašun ali Sviščake.
Pričakujemo, da bodo ti dostopi najpomembnejši
tudi v prihodnje. Razen regionalne cestne povezave
Ilirska Bistrica-Sviščaki-Kozarišče so ostale ceste v
obravnavanem območju gozdne.
Glavna cestna povezava med Mašunom in Sviščaki
pelje nad Markovo dolino, čez Kam brice in skozi Grdo
drago. V zimskem času je ta cesta, kot tudi večina
gozdnih cest, zaradi obilice snega običajno zaprta.
Redno sta pluženi le cesti Ilirska Bistrica-Sviščaki in
Koritnice-Mašun.

3 PREDSTAVITEV PROBLEMA

Hiter tempo življenja, veliko stresnih situacij in
mestno okolje zbujajo v ljudeh željo in
potrebo po ponovnem stiku z naravo ter zdravem in
aktivnem preživljanju prostega časa v okolju, ki deluje
pomirjujoče in osvežujoče. Ker prostrani in naravni
snežniški gozdovi to nudijo, privlačijo veliko obiskovalcev iz okoliških krajev pa tudi iz bolj oddaljenih
mest, npr. Ljubljane, s Primorske in Notranjske ali iz
tržaške in videmske pokrajine.
Opažamo, da se število obiskovalcev v zahodnem
delu snežniških gozdov v zadnjih letih povečuje, s tem
pa postaja vse močnejši pritisk na gozd in življenje v
njem. Ljudje se vozijo po gozdovih z avtomobili, motorji, kolesi, pridejo pa tudi na konjih. V top1ejšem delu
leta je ob posameznih koncih tedna obisk Sviščakov
in Mašuna še posebno velik.
Mašun je priljubljen tudi zaradi privlačne gostinske ponudbe, zato je vse pogosteje mesto različnih
družabnih srečanj in prireditev. Število udeležencev
na posameznih prireditvah je v preteklih letih nekajkrat
preseglo razumno mejo. Množica ljudi je bila tako
velika, da so nastopile težave v gostišču, parkirnih
mest za ogromno število avtomobilov in avtobusov je
utesnjujoče
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zmanjkalo, ljudje pa so preplavili bližnjo okolico Mašuna, poteptali travnike in pustili za seboj kupe smeti,
raztresenih po gozdu.
Sviščaki so najpogostejše izhodišče za vzpon na
Snežnik. Od leta 1968, ko so bile zgrajene prve počit
niške hišice, njihovo število stalno narašča in je že
preseglo sto hiš. Prostor urbanistično in infrastrukturno ni urejen. Škodljivi vplivi na naravno okolje so zato
vse večji, prostor postaja vse bolj degradiran. K temu
veliko pripomore tudi dokaj nepremišljeno in neustrezno širjenje smučišča na Sviščakih.
Vendar težave ne nastajajo le na Mašunu in Sviščakih, pač pa v celotnem prostoru. Mreža gozdnih cest
nudi nešteto možnosti za prevažanje z avtomobili in
motorji. Hrup, ki pri tem nastaja, onesnaževanje zraka,
prisotnost ljudi v gozdu, divja kurišča in odpadki, ki
ostajajo za njimi, pa so moteči za celoten ekosistem,
predvsem pa za živalski svet. Kolesarjenje, hoja, tek
na smučeh in podobne dejavnosti so do gozda veliko
manj agresivni, kljub temu pa ni dobro in tudi ni potrebno, da se odvijajo kjerkoli.
Po izkušnjah iz drugih območij lahko preveč ljudi
na izletniških točkah, njihovo neustrezno obnašanje
in za naravno okolje nesprejemljive dejavnosti povzročijo nepopravlj ive škode v gozdovih, umik in izginjanje ogroženih živalskih vrst ali povečanje njihovega
pritiska na življenjsko okolje, nenazadnje paje vse to
moteče tudi za obiskovalce, ki v gozdovih v resnici
iščejo mir in pristen stik z naravo.
4 CILJI

Program razvoja socialnih vlog zahodnega dela
snežniških gozdov upošteva vse interese in dejavnosti,
ki se v tem prostoru pojavljajo. Zastavljeni cilji so re-,
alni in uresničljivi, saj lahko le tako dogajanje v prostoru teče po zastav lj enem programu, ob aktivni udeležbi in sodelovanju vseh uporabnikov prostora.
Cilji so naslednji:
- varovanje gozdov in načrtno, celovito in mnogonamensko gospodarjenje z njimi po načelih sonaravnosti in trajnosti;
- varovanje in izboljšanje življenjskega okolja ogroženih in redkih živalskih vrst s povečevanjem pestrosti, biomehanske stabilnosti gozdov in oblikovanjem mirnih območij za prosto živeče živali;
- ohranjanje privlačnosti glavnih izletniških točk Mašuna in Sviščakov ob zmanjšanju njihovega degradacijskega vpliva na naravno okolje;
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- izboljšanje odnosa obiskovalcev do gozdov oz. narave z različnimi oblikami informiranja in izobraževanja;
- usmerjen razvoj gozdnemu okolju primernih rekreativnih dejavnosti.
Uresničevanje tega programa zahteva večletna prizadevanja in stalno spremljanje dogajanja v prostoru.
Cilje dosegama po korakih, odzivi uporabnikov prostora pa nam kažejo, da smo na pravi poti.

SNEŽNIK

5 KRATEK PREGLED REZULTATOV ŠTETJA
OBISKOVALCEV

Štetje obiskovalcev v obravnavanem območju je
poleti 1997 izvedlo Gozdarsko društvo Postojna. Opazovalna mesta so bila razporejena na ključne vstopne
točke in križišča gozdnih cest. Štetje je bilo ponovljeno
trikrat, in sicer eno soboto v juliju in dve nedelji v
avgustu.
Ugotovljeno~je bllo, da pride v poletnih mesecih
ob koncu tedna v obravnavano območje med 800 in
1.200 obiskovalcev. To pomeni približno 2.000 ljudi
ob koncu tedna ali vsaj 15.000 obiskovalcev v poletni
sezoni. Velika večina jih prihaja z avtomobili, v povprečju 2,25-2,75 oseb/avto. Zabeležili smo tudi nekaj
kolesarjev, nekaj avtobusov in posamezne popotnike.
Iz skice 1je razvidno, daje najpomembnejše vstopno
mesto na Mašun iz Knežaka in na Sviščake iz Ilirske
Bistrice. Iz Sviščakov se velik del obiskovalcev usmeri
na Snežnik ali (in) proti Mašunu. Ostale smeri v tem
predelu so za obiskovalce očitno manj zanimive oz.
manj poznane. Obiskovalci, ki prihajajo na Mašun, pa
se večinoma zadržujejo kar tam ali pa pot nadaljujejo
proti Sviščakom. Iz Loške doline vstopa v obravnavano območje relativno malo obiskovalcev, do 15 %.
Delež obiskovalcev na Mašunu in v njegovi okolici
niha med 35 in 50 %, medtem ko smo na Sviščakih
opazovali med 30 in 60 %obiskovalcev. Delež obiskovalcev v posameznem predelu je odvisen od vremena: ob izrazito lepih dnevih je opazno večje število
obiskovalcev na Sviščakih in na poti proti Snežniku,
in sicer že do 1O. ure dopoldne. Sicer pa obe izletniški
točki pritegneta veliko obiskovalcev predvsem popoldne, še posebej ob posameznih prireditvah.
Sodeč po registrskih tablicah avtomobilov je delež
tujcev največji na Mašunu, med 20 in 30%, drugod je
bilo opažen ih 5-15 % tujcev. Med njimi seveda izrazito prevladujejo Italijani.
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Skica 1: Gostota obiskovalcev v Z.'\hodnem delu snežniških gozdov.
Debelina črt je sorazmema s številom obiskovalcev na posameznih
odsekih cest (gibanje v obe smeri).

6 PROGRAM UREJANJA GLAVNIH IZLETNIŠKIH TOČK IN GOZDOV

6.1 Mašun

Lepo urejeno in skrbno vzdrževana okolje na Mašunu je zelo privlačno. Blago zaobljeni travniki sredi
gozdov in nad ih dolgoletne tradicije, ki jo izpričujejo
ostanki nekdanjega schonburškega lovskega gradiča
in gozdarske stavbe~ dajejo vtis domačnosti in varnosti
sredi prostranih gozdov.
Privlačnost tega prostora paje mogoče še povečati
z razširjeno in urejeno ponudbo različnih naravi prijaznih aktivnosti, kijih omogočajo Mašun in okoliški
gozdovi.
Največ obiskovalcev Mašuna se ustavi in zadržuje
na prostoru med gostilno, baliniščem in parkiriščem.
Tu obiskovalce seznanjamo z osnovnimi podatki o
tem, kam so prišli in kako pričakujemo, da se bodo v
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ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
V skladu z Zakonom o društvih (Ur. list RS, št. 60/95) je Občni zbor Zveze gozdarskih društev Slovenije dne 23 .
oktobra 1997 sprejel

PRAVILA

ZVEZE GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
l SPLOŠNE DOLOČBE

l.

člen

Zveza gozdarskih društev Slovenije (v nadaljevanju ZGDS) je zveza društev, ki združuje gozdarska društva (v
nadaljevanju člani) na ozemlju Republike Slovenije zaradi uresničevanja svojih skupnih interesov pri skrbi za
izboljšanje gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter izboljšanje človekovega okolja in kakovosti življenja.
2.

člen

ZGDS je pravna oseba zasebnega prava. Delo ZGDS je javno. Za obveščanje javnosti odgovarjajo: predsednik,
podpredsednik in tajnik ZGDS. Sedež ZGDS je v Ljubljani, Večna pot _2.
3.

ZGDS deluje na

območju

Republike

Slovenije~

4.
Pečat

člen

se lahko povezuje z drugimi zvezami.
člen

ZGDS sestavlja besedilo: Zveza gozdarskih društev Slovenije in simbol. Simbol je stilizirana drevo.
5. člen

ZGDS lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organjzacije, ki imajo podobne namene
in cilje, s pogojem, da dejavnost tega mednarodnega društva ali zveze ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.
ZGDS zastopa in predstavlja predsednik ali podpredsednik, v njuni odsotnosti pa eden od članov izvršilnega odbora,
ki ga za to pooblasti predsednik. Akte in spise podpisuje predsednik, podpredsednik ali tajnik. Finančne listine pa
podpisuje predsednik, podpredsednik ali od predsednika pooblaščen član Izvršilnega odbora.
II CILTI DELOVANJAZGDS

6.

člen

Cilji in naloge ZGDS so: nenelmo izpopolnjevanje in izobraževanje svojih članov s področja gozdarstva, gospodarjenja
z gozdnim prostorom in obnovljivimi viri ter sorodnih ved, ustvarjanje in razvijanje uravnoteženega in strokovno
utemeljenega mišljenja o vseh najvažnejših ekoloških, humanističnih, tehničnih, ekonomskih in organizacijskih
vprašanjih glede doseganja dogovorjenih ciljev gospodarjenja z gozdovi, vzpodbujanje eti čnega ravnanja svojih članov
v odnosu do narave, prizadevanje za pravilno strokovno izrazje in izražanje v gozdarstvu, skrb za popularizacijo
gozdov in gozdarstva, prizadevanje za mednarodno uveljavljanje strokovnih dosežkov slovenskega gozdarstva,
izdajanje strokovnega tiska - revij in publikacij, organiziranje strokovnih srečanj in ekskurzij doma in na tujem,
sodelovanje pri oblikovanju gozdarske politike in pravnih predpisov s področja gozdarstva, sodelovanje s podobnimi
društvi drugih držav koordiniranje stikov gozdarske stroke z drugimi strokami, na zahtevo izdajanje strokovnih
mnenj in recenzij ter razvijanje družabne, kulturne in športne dejavnosti za svoje člane. '

III PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZGDS
7.

člen

Članswo v ZGDS se sklene s pogodbo med ZGDS in gozdarskim društvom.

8.

člen

Pravice in obveznosti članov ZGDS so: da so deležni aktivnosti, kijih omogočajo dejavnosti ZGDS, da se po svojih
sposobnostih vključujejo v dejavnosti ZGDS, voliti organe ZGDS in biti voljen v organe ZGDS, izvajati sklepe in
dogovore, sprejete v O.i"ganih ZGDS in izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz članstva v ZGDS.
9.

člen

Članstvo v ZGDS preneha: po sklepu najvišjega organa društva, z izključitvijo iz ZGDS, s prenehanjem dela ZGDS.
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Član, ki mu je prenehalo članstvo v ZGDS, in ZGDS sta dolžna izpolniti vse medsebojne obveznosti, ki so nastale
pred prenehanjem članstva. Član je lahko izključen iz ZGDS, če krši določila teh pravil, ne izpolnjuje dogovorjenih
obveznosti ali če stori dejanje, ki kakor koli škodi ugledu ZGDS. O izključitvi odloča na prvi stopnji Častno razsodišče,
dokončno pa Občni zbor ZGDS.
10. člen
ZGDS podeljuje naslove častnega in zaslužnega člana ZGDS. Za izjemne dosežke na področjih gozdarstva se podeljuje
KAFOLOVA nagrada. Pogoje za imenovanje častnih in zaslužnih članov in podeljevanje nagrad ter njihove pravice
in obveznosti določata posebna pravilnika.
IV ORGANI ZGDS
11. člen
Organi ZGDS so: Občni zbor, Upravni odbor, Izvršilni odbor, Nadzorni odbor, Častno razsodišče.
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IV/1 OBČNI ZBOR
12. člen
Občni zbor je najvišji organ ZGDS. Sestavljajo ga delegati območnih gozdarskih društev. Delegate izvolijo najvišji
organi gozdarskih društev. Na občnih zborih en delegat zastopa 30 članov gozdarskega društva.

1

13. člen
naslednje pristojnosti: sprejema pravila ZGDS ter njihove spremembe in dopolnitve, potrjuje 'fl.qančni
plan ZGDS, sprejema zaključni račun ZGDS, voli predsednika ZGDS, ki je hkrati tudi predsednik Občnega zbora,
podpredsednika: tajnika in blagajnika ZGDS: imenuje predsednika in člane Nadzornega odbora in Ča~tnega razsodišča,
potrjuje poročila o delu predsednika, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča ter stalnih komisij in urednika revije
Gozdarski vestnik in Gozdarske založbe, na drugi stopnji odloča o izključitvi članov iz ZGDS, imenuje častne in
zaslužne člane ZGDS, odloča o vsebjni in izgledu simbola, ki ga uporablja ZGDS, odloča o prenehanju delovanja
ZGDS in sprejema Kodeks gozdarske etike.
Občni zbor ima

14. člen
Občni zbor je redni, izredni in volilni . Redni Občni zbor pr~viloma zaseda enkrat letno. Občni zbor skliče predsednik
v soglasju z Upravnim odborom, določi datum in kraj zasedanja, ter pripravi predlog dnevnega reda. Izredni Občni
zbor se skliče na zahtevo najmanj ene tretjine članov Upravnega ali Izvršilnega odbora ZGDS. Predlagatelj mora
predložiti tudi predlog dnevnega reda. Predsednik mora sklicati zasedanje izrednega Občnega zbora najkasneje v 30
dneh po prejemu zahteve. Če ga ne skliče v tem roku, v nadaljnjih 7 dneh skliče Občni zbor predlagatelj. Volilni
Občni zbor zaseda vsake štiri leta oziroma po potrebi za "izvedbo volitev v organe ZGDS.

1

lir

15. člen
Zasedanje Občnega zbora vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik ZGDS in 2 člana, ki ju izvoli Občni
zbor. Občni zbor je sklepčen, če so prisotni delegati vsaj iz polovice območnih društev. Sklepi se veljavno sprejemajo
z večino glasov navzočih delegatov. Kandidacijsko listo za volilni Občni zbor pripravi kandidacijska komisija, ki jo
določi Upravni odbor ZGDS. Glasuje se tajno, razen v primeru, ko Občni zbor odloči, da se glasuje javno. O zasedanju
Občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednfr Občnega zbora, zapisnikar in dva overovatelja. Sklepi
Občnega zbora se objavijo vglasilu Gozdarski vestnik.
·
N/2 UPRAVNI ODBOR

16.

1
j

Ir r

člen

Upravni odbor sestavlja 27 članov, in sicer: predsednik in podpredsednik ZGDS, predsedniki gozdarskih društev,
tajnik, blagajnik, urednik revije Gozdarski vestnik in Gozdarske založbe ter predsedniki drugih stalnih dejavnosti.
17.

člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti: skrbi za izvajanje sklepov Občnega zbora, pripravi predlog programa dela
ZGDS, pripravlja predlog finanGnega plana prihodkov in odhodkov ZGDS, odloča o uporabi sredstev ZGDS skladno
s finančnim planom, gospodari s premoženjem ZGDS po načelu dobrega gospodarja, poroča Občnemu zboru o svojem
delu, odloča o namestitvi stalnega (splošnega) oziroma strokovnega tajnika in drugih zaposlenih (glede na potrebe
delovanja), zagotavlja ustrezne pogoje dela za delovanje komisij in dejavnosti ZGDS, sprejema vse akte ZGDS,
razen Pravil, usmerja politiko revije in založniške dejavnosti ter imenuje uredniške odbore, imenuje sestavo komisij
in sekcij ali drugih dejavnosti.

18.

člen

Upravni odbor posluje praviloma na sejah, ki jih skliče predsednik ZGDS. Seje skliče in vodi predsednik ali podpredsednik, v njuni odsotnosti pa član Izvršilnega odbora, ki ga pooblasti predsednik. Upravni odbor je sklepčen, če
je navzoča najmanj polovica članov. Sklepi so veljavno sprejeti, če je zanje glasovala večina prisotnih člano;v
Upravnega odbora. Izjemoma se o posameznih vprašanjih lahko odloča na korespondenčni seji. O sejah se vodi
zapisnik, ki ga podpišeta predsednik, podpredsednik ali tajnik in zapisnikar. Na seje Upravnega odbora mora biti
vabljen tudi predsednik Nadzornega odbora- brez pravice odločanja. Za svoje delo je Upravni odbor odgovoren
Občnemu zboru.
IV/3 IZVRŠILNI ODBOR
19.

člen

Izvršilni odbor je izvršni organ ZGDS, ki ga sestavlja 12 članov: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, uredniki
in predsedniki komisij in dejavnosti ZGDS. Predsednik ZGDS je hkrati tudi predsednik Izvršilnega odbora.
20.

člen

Izvršilni odbor skrbi za izvajanje tekočih nalog, ki izhajajo iz sklepov Upravnega odbora ZGDS, usmerja finančno
poslovanje ZGDS, revije in založniške dejavnosti ter določa naročnino, avtorske honoratje, cenike oglasov in publikacij ...
IV/4 INDIVIDUALNI ORGANI ZGDS

21.

člen

Predsednik ZGDS je istočasno tudi predsednik Upravnega in Izvršilnega odbora in zastopa ZGDS v vseh zadevah.
Imenuje ga Občni zbor za dobo štirih let. Predsednik usmerja in koordinira delo komisij in dejavnosti ZGDS.
Predsednik je skupaj s podpisniki, ki jih sam pooblasti odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta ZGDS. Za
svoje delo je odgovoren Občnemu zboru ZGDS. V primeru odsotnosti prevzame vse odgovornost! predsednika
podpredsednik ZGDS.
22.

člen

Tajnik ZGDS opravlja vse tajnis"ke in organizacijske posle, če niso za 'posamezne naloge in primere zadolženi drugi člani
ZGOS. Tajnik vodi in nadzoruje delo splošne službe ZGDS. Za svoje delo je tajnik odgovoren predsedniku ZGDS.
23.

člen

Blagajnik skrbi in odgovarja za fmančno poslovanje ZGDS, skrbi za premoženje ZGDS in daje Občnemu zboru
poročila o fmančnem stanju in blagajniškem poslovanju. Za svoje delo je odgovoren predsedniku ZGDS.
IV /5 NADZORNI ODBOR
24.

člen

Nadzorni odbor ima tri člane in tri namestnike, kijih izvoli Občni zbor za mandatno dobo štirih let. Nadzorni odbor
nadzira celotno poslovanje ZGDS, spoštovanje pravic članov ZGDS, izvajanje zakonskih predpisov, izvajanje določil
teh pravil in drugih aktov ZGDS, izvrševanje sklepov organov ZGDS, izvajanje delovnega programa, finančno
poslovanje ZGDS in gospodaijenje z društvenim premoženjem. Člani Nadzornega odbora imajo pravico vpogleda v
vso dokumentacijo ZGDS. Nadzorni odbor o svojem delu poroča Občnemu zboru, kateremu je odgovoren. Člani
Nadzornega odbora prisostvujejo na sejah organov ZGDS, nimajo pa glasovalne pravice.
IV /6 ČAS1NO RAZSODIŠČE
'25. člen
Častno razsodišče ima tri člane in tri namestnike. Imenuje jih Občni zbor za mandatno dobo štirih let. Za predsednika
se izvoli enega izmed članov na Občnem zboru. Častno razsodišče ZGDS posluje in postopa v skladu z določbami
Zakona o sodiščih Republike Slovenije in razsoja v senatu, ki ga sestavljajo predsednik in oba člana. Častno razsodišče
razsoja v primerih kršenja pravil ZGDS, kršenja Kodeksa gozdarske etike in v sporih med člani ali organi društva.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno Občnemu zboru ZGDS.

IV/7 KOMISIJE ZGDS
26. člen
Za opravljanje določenih nalog Upravni odbor določi stalne ali začasne komisije oziroma dejavnosti ZGDS. Dejavnosti
ZGDS sta še izdaja revije Gozdarski vestnik in strokovnib publikacij, ki jih izdaja Gozdarska založba. Delovno

področje komisije določi organ, ki je komisijo imenoval, in temu je komisija tudi odgovorna za svoje delo. Pooblastila
komisije ne morejo presegati pristojnosti in pooblastil organa, kijo je imenoval. Stalne komisije izdelajo poslovnik.

27. člen
Stalne komisije in sekcije ZGDS so: komisija za evropske pešpoti, komisija za gozdarsko strokovno terminologijo,
komisija za popularizacijo gozdov in gozdarstva, komisija za strokovno izobraževanje, .sekcija za prosto živeče živali
(zlasti ogrožene vrste), komisija za stike s tujino, sekcija sodnih izvedencev in cenilcev gozdarske stroke in komisija
za gozdarsko etiko.
Stalne dejavnosti ZGDS so: izdajanje Gozdarskega vestnika, delovanje Gozdarske založbe.
V MATERIALNO- FINANČNO POSLOVANJE ZGDS
28.

člen

Prihodki ZGDS so: prihodek od članarin in prispevkov članov, dohodek iz naslova materialnih pravic zveze društev,
dodeljena sredstva organov Republike Slovenije za financiranje programa ZGDS, dotacije, darila in volila, drugi
prihodki.

29.

člen

Premoženje ZGDS sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last ZGDS in so kot take vpisane v inventamo
knjigo. S premoženjem ZGDS upravlja Upravni odbor ZGDS. PremičnLne se lahko nakupi ali odtuji tretjim osebam
le na podlagi sklepa Upravnega odbora ZGDS.
30.

člen

Finančno

poslov.anje ZGDS se odvija preko žiro računa pri Agenciji za plačilni promet in preko deviznega računa.
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja. Evidence fmančnega
poslovanja se vodijo ločeno po stroškovnih nosilcih, pri čemer se za stroškovne nosilce šteje: splošna služba ZGDS,
stalne komisije, revija Gozdarski vestnik, Gozdarska založba, sekcija sodnih izvedencev in cenilcev gozdarske stroke.
Denarna sredstva ZGDS vodi blagajliik v blagajniški knjigi.
VI SPLOŠNA SLUŽBA
3l. člen
Za opravljanje administrativnih, tehničnih, finančnih, uredniških, založniških in drugih poslov skupnega pomena se
lahko oblikuje splošna služba s stalnimi delavci. Upravni odbor ZGDS določi organizacijo, delovno področje in
sistemizacijo delovnih mest.
VII PRENEHANJE DELOVANJA ZGDS
32.

člen

ZGDS preneha z delovanjem:
· s sklepom Občnega zbora
· po samem zakonu.

če

sta za prenehanje glasovali najmanj dve tretjini delegatov

V primeru prenehanja se premoženje razdeli med

članice

območnih

društev,

ZGDS.

VIII KONČNE DOLOČBE
33.

člen

Ta Pravila veljajo od dne, ko jih je sprejel Občni zbor ZGDS.
34.

člen

Z dnevom uveljavitve teh Pravil, preneha veljati statut ZVEZE DRUŠTEV INŽENIRJEV IN TEHNIKOV
GOZDARSTVA IN LESARSTVA SLOVENIJE, sprejet na Občnem zboru ZOlT GLS, dne 9. decembra 1985.
Predsednik
Zveze gozdarskih društev Slovenije
fgnac Pišlar, dipl.inž.

Iz
gozdnem okolju vedli, saj se tu s predstavitvijo Mašuna pričenja mašunska gozdna učna pot. Kot postavljalec poti je predstavljen Zavod za gozdove Slovenije,
ki usmerja gospodarjenje s tem prostorom in nadzoruje
dogajanje v njem. Na vljuden in nevsiljiv način je
prikazano, da v gozdovih ni mogoče in tudi ni sprejemljivo početi vsega, kar si kdo izmisll, temveč da
obstajajo določene omej itve, ki so potrebne zaradi
varovanja gozdov in ohranjanja privlačnosti naravnega
okolja.
6.1.1 Mašunska gozdna

učna

pot in druge pešpoti

Že nekaj let je od gostilne na Mašunu do razgledne
An ine skale in nazaj označena l. 700 m dolga sprehaja ina pot, ki je vzorno vzdrževana. Da bi jo naredili
še zanimivejša, smo na njej postavili mašunsko gozdno
učno pot, kije namenjena vsem obiskovalcem Mašuna.
Le-ti imajo na učni poti priložnost razširiti svoje
vedenje o gozdovih in Mašunu. Pričakujemo postopno
izboljšanje odnosa obiskovalcev do gozdov, kajti več,
ko ljudje vedo o gozdovih, bolj jih spoštujejo, obču
dujejo in tudi varujejo.
Izšel je tudi vodnik po mašunski gozdni učni poti
z razširjeno vsebino v slovenskem in italijanskem jeziku.
Poleg opisane kratke sprehajalne poti je edina markirana pešpot, ki gre čez Mašun, evropska pešpot E6.
Poteka čez precejšen del našega gozdnogospodarskega
območja, iz Kozarišč pa se mimo gradu Snežnik vz-

Slika 1: Stolpa nekdanjega Schonburgovega lovskega
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penja skozi gozdove do Mašuna in naprej na vrh Snežnika, nato pa se spusti na Sviščake, na Veliki KozJek
in v Ilirsko Bistrico. Obisk evropske pešpoti E6 je po
letu 1990 močno upadel zaradi znanih razlogov. Priča
kujemo, da se bo število popotnikov postopoma spet
povečalo.

Opazovanje gibanja obiskovalcev Mašuna potrjuje
našo domnevo, da se ljudje peš ne oddaljujejo veliko
od osrednjega prostora (prib l. 1 km), pa še to večinoma
le po cestah. Poglavitni razlogi za to so nepoznavanje
območja, težave z orientacijo in verjetno tudi strah in
nelagodje v nepoznanem gozdu.
Prepričani smo, da bi urejene in označene pešpoti,
primerne tudi za daljše (nekajurne) sprehode, pritegnite izletnike in jim omogočile sproščeno gibanje po
prostoru. Poti, za katero veš, da te bo pripeljala nazaj,
ni težko slediti. Zato načrtujemo označitev vsaj še ene
krožne poti.
6.1.2

Smučanje

in tek na

smučeh

V zimskem času je na Mašunu običajno veliko sne-

ga, zato je gozdarsko delo prestavljeno v nižje ležeče
gozdove, gozdnih cest na Mašunu pa večinoma ne
plužimo.
V bližini gostilne je že vrsto let kratko smučišče z
vlečnico, v dolini med cesto in lovskim gradičem pa
je zelo primemo sankališče in smučišče za otroke in
začetnike. Zato je Mašun tudi pozimi zelo obiskana
izletniška točka.

na Mašunu

Slika 2: Pogled na Snežnik z Anine skale
na Mašunski gozdni učni poti
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Da bi zadovoljili vse več obiskovalcev in usmerili
zimsko rekreacijo v naravnemu okolju primernejšo
obliko, s programom odpiramo možnost urejanja tekaških prog različnih dolžin. Sodobne zahteve teka na
smučeh narekujejo urejanje dovolj široke kombinirane
tekaške proge za klasično diagonalno tehniko teka in
za drsalno tehniko. Ozke gozdne vlake za to niso primerne~ zato je z upravnikom smučišča na Mašunu
dogovorjeno, da lahko tekaške proge uredi po gozdnih
cestah (5,7 in 10 km).
Sviščaki

6.2

Sviščaki

so zelo priljubljena izletniška točka in
rekreacijski center. Večina planincev pa na
Sviščakih začne svoj vzpon na Snežnik. Osrednji prostor tvori slikovita gozdna jasa, s planinskim domom
Planinskega društva Ilirska Bistrica, kjer je gostom
na voljo osnovna gostinska ponudba.
Večina počitniških hišic je raztresenih v bližnjem
gozdu, vendar Qekatere žal kvarijo podobo prostora,
saj so za to območje neprimernih oblik in izgleda. Naselje infrastrukturno ni urejeno, zato predstavlja veliko
in stalno nevarnost onesnaženja okolja, predvsem vode. Sviščaki namreč ležijo v vodozbirnem območju
zajetij pitne vode za Ilirsko Bistrico in okoliška naselja. Poleg zidanih počitniških hišic pa izgled naravnega okolja na Sviščakih močno kvari tudi vrsta počitniških prikolic na robu osrednje jase, ki tja prav
gotovo ne sodijo.
Vtis, ki ga obiskovalcu daje ta kraj, je zaradi slabše
urejenega okolja in mnogih moteč ih tujkov v prostoru
v primerjavi z Mašunom manj prijeten. Resnici na
ljubo pa bi bil izgled Sviščakov lahko še veliko slabši,
če se pri gradnji počitniških hišic ne bi potrudili ohraniti kar največ dreves. Tako je večji del počitniškega
naselja skrit v gozdu in ga na prvi pogled niti ne
opazimo.
Na Sviščake prihaja veliko domačinov iz Ilirske
Bistrice in okolice, lastnikov počitniških hišic z družinami in prijatelji, planincev, v zimskem času pa so
Sviščaki priljubljeni tudi zaradi smučišča. Smučarske
proge so bile v zadnjih letih celo razširjene oz. na novo
izkrčene, vendar je gradnja zastala. Eden od vzrokov
je verjetno tudi nerentabilnost smučišča.
Osnovni problem, s katerim se srečujemo na Sviščakih, je dejstvo, da tu ni nikogar, ki bi skrbel za urejenost, privlačnost in primerno opremljenost izletniške
točke ter za informiranje in usmerjanje obiskovalcev.
Skrbnika bi lahko iskali v upravniku planinskega doma
smučarski
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ali med lastniki počitniških hišic, zagotovo pa bi bilo
potrebno sodelovanje javne gozdarske službe.
6.2.1 Smučanje in tek na smučeh
Snežne razmere so na Sviščakih običajno dokaj
ugodne, večje težave se v zadnjih letih kažejo pri
upravljanju smučišča, čeprav so načrti in želje sicer
veliki.
Zavedamo se, da je smučanje tista rekreativna dejavnost, zaradi katere se morajo gozdovi umakniti
(gozd je treba posekati, da dobimo smučarsko progo).
Zato je v tako občutljivem in naravno ohranjenem
prostoru ta dejavnost zelo moteča. Zaradi tradicije, že
narejenih posegov in zahtev po razvoju prostora je
sicer ne moremo kar ukiniti, vsekakor pa jo je potrebno
omejiti, obiskovalcem Sviščakov pa ponuditi druge,
prav tako privlačne in za naravno gozdno okolje veliko
ustreznejše oblike rekreacije.
Pozimi je primernejša oblika rekreacije v snežniških gozdovih tek na smučeh, kar smo poudarili že
pri predstavitvi Mašuna. V okolici Sviščakov je mogoče po obstoječih gozdnih cestah urediti zelo lepo
tekaško progo (7, 1 km). Možno bi bilo s tekaško progo
celo povezati Sviščake in Mašun (12 km).
6.2.2 Gozdna

učna

pot Sviščaki

Po večletnem uspešnem sodelovanju med gozdarji
in šolami ilirskobistriške občine se je pokazala potreba,
da bi na Sviščakih, kjer se najpogosteje srečujemo, uredili gozdno učno pot, ki je za otroke, učitelje in druge
obiskovalce primerna oblika izobraževanja v naravi.
Krožno speljana pot je dolga 4.300 m, na njej paje
razvrščenih 1Opoučnih točk s tablami in lovski objekti.
Gozdna učna pot Sviščaki je namenjena osnovnošolcem in vsem obiskovalcem snežniških gozdov, saj je
njena ureditev primerna tako za skupine s strokovnim
vodstvom kot za posameznike, ki se po poti podajo
sami.
6.3 Usmerjanje obiskovalcev skozi Snežniške
gozdove
6.3.1 Planinarjenje

Dostop na Snežnik je mogoč po več poteh iz razstrani. Zanje skrbijo bistriški planinci. Zgornji
del planinskih poti poteka skozi gozdni rezervat Snežnik- Ždrocle, katerega meja je sedaj na terenu označena le z dvema modrima črtama na drevju. Velika
večina planincev ne ve, kaj pomenijo te oznake, ali
pa jih sploh ne opazi.
ličnih
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Osnovni namen gozdnega rezervata na Snežniku
je varovalni in raziskovalni, v njem pa, kot v vseh
rezervatih, niso dovoljeni nikakršni posegi. V gozdne
rezervate naj javnost ne bi imela dostopa. Snežniški
rezervat je v tem pogledu izjema. Planinske poti so
bile namreč speljane na vrh, preden je bil leta 1964
zavarovan kot botanični in kasneje še kot gozdni rezervat. Dolgoletne planinske tradicije in izjemnosti vrha
v snežniškem pogorju pač ne gre kratiti, saj je mogoče
z informiranjem in vzgojo planincev združiti varovanje
občutljivega in izjemnega naravnega okolja, raziskovalno delo in planinarjenje. Gibanje planincev je zaradi
težavnosti terena in težke prehodnosti ruševja, razen
na vrhu, omejeno na planinske poti.
Naša naloga je, da ljudi seznanjamo s tem, da se
nahajajo v gozdnem in botaničnem rezervatu in kako
naj se v njem vedejo, da bodo dragoceno naravno okolje varovali, in ne uničevali. V ta namen je potrebno
postaviti informativne table pri vstopu glavne planinske poti v gozdni rezervat ter k planinski koči na vrhu
Snežnika.
6.3.2 Kolesarske poti

Kolesarjenje je za naravo sprejemljiva dejavnost,
ki ne povzroča negativnih vplivov na okolje, če je primerno urejena. Osnovni pogoj je, da so poti za kolesarjenje primerne in vzdrževane. Pomembno je tudi
naravi prijazno vedenje kolesarjev.
Na Mašunu in Sviščakih opažamo vse večje število
obiskovalcev s kolesi, najsi se na njih pripeljejo iz
doline ali jih pripeljejo na strehi avtomobilov in šele
na Mašunu ali na Sviščakih sedejo nanje. Dogaja se
celo, da poskušajo posamezniki osvojiti Snežnik na
kolesu, kar nikakor ni primerno. Po Uredbi o prepovedi
vožnje z vozili v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 16/
95) je vožnja s kolesi v naravnem okolju (izven cest)
prepovedana. Ker je v snežniških gozdovih mreža
gozdnih cest dokaj gosta, menimo, da za kolesarjenje
ni potrebno trasirati novih poti. Po izbranih obstoječih
cestah bomo speljali krožne kolesarske poti različnih
dolžin in zahtevnosti ter jih označili na terenu. S tem
bomo olajšali orientacijo vsem ljubiteljem te vrste
rekreacije.
Kriteriji, ki so nas vodili pri izboru gozdnih cest
za kolesarjenje, so naslednji:
obiskovalce- kolesarje usmerjamo v zahodne, obrobne predele, osrednje območje pa je prvenstveno
namenjeno ohranjanju in izboljševanju živalskih habi tatov ogroženih vrsti zato smo tu z zapiranjem
nekaterih gozdnih cest oblikovali mirna območja;
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- kolesarske poti naj potekajo po obstoječih pomembnejših gozdnih cestah, ki so bolje vzdrževane;
- kolesarske poti naj potekajo krožno) začetna in konč
na točka vsake poti naj bo na Mašunu ali na Sviščakih;

- dolžina in težavnost kolesarskih poti naj bo različna,
da bomo zadovoljili različno zahtevne kolesarje.
Posamezne kolesarske poti bodo na terenu ustrezno
tako da se bodo kolesarji lahko orientirati.
Po sedanjih načrtih imata na Mašunu izhodišče dve
kolesarski poti (11,7 in 21 km), na Sviščakih pa tri
(7, 14 in 25 km). S kombiniranjem bo mogoče po označenih cestah prevoziti tudi daljše razdalje.
V okviru Regijskega parka Snežnik je predvidena
ureditev t. i. notranjske kolesarske transverzale. Transverzalaje načrtovana v 164 km dolgem krogu, ki povezuje središča šestih občin v parku. Vodi tudi čez
Sviščake, in sicer iz Ilirske Bistrice v Loško dolino
ali obratno, z možnostjo odcepa proti Mašunu. S parkom naj bi zaživela tudi notranjska kolesarska transverzala, to pa bo tudi za Sviščake in Mašun pomenilo
večje število obiskovalcev na kolesu.
označene,

7 USKLAJEVANJE EKOLOŠKIH, SOCIALNIH
IN PROIZVODNIH FUNKCIJ IN VLOG

7.1 Socialne vloge

Program razvoja socialnih vlog zahodnega dela
snežniških gozdov vsebuje konkretne predloge za izboljšanje tistih socialnih vlog, ki so v tem delu območ
ja že sedaj najbolj izražene.
Na prvem mestu sta rekreacijska in turistična vloga.
Najbolj sta poudarjeni na izletniških točkah ter v njuni
neposredni okolici. Z informiranjem obiskovalcev na
Mašunu in Sviščakih ter z označitvijo kolesarskih in
tekaških stez ter pešpoti bomo pripomogli k bolj urejeni ponudbi primernih rekreacijskih aktivnosti v tem
prostoru. Rekreacijska in turistična vloga gozdov na
izletniških točkah in ob poteh se bosta okrepili, povečala pa se bo tudi estetska vloga gozdov v predelih,
namenjenih obiskovalcem.
Gozdni učni poti na Mašunu in Sviščakih sta bistveno okrepili poučno vlogo gozdov. Pričakujemo večji
obisk organiziranih skupin, predvsem otrok iz bližnjih
in tudi bolj oddaljenih šol, ki v gozdove prihajajo predvsem z namenom spoznavanja in izobraževanja. Po
obeh poteh pa naj bi se podali tudi naključni obiskovalci, ki jih bodo v snežniške gozdove pripeljali
sicer drugi cilji, učni poti pa jih bosta pritegnili, da se
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bodo po njiju sprehodili in se tako mimogrede naučili
kaj novega o gozdu.
Večji izobraževalni pomen gozdov bomo dosegli
tudi s postavitvijo tabel o naravnem rezervatu na Snežniku.
Zloženke in knjižice s poučno vsebino in informacijami o gozdovih ter o pravilih obnašanja izletnikov,
kolesatjev, smučarjev, planincev in drugih obiskovalcev snežniških gozdov bodo na voljo na Mašunu, Sviščakih in na krajevnih enotah Zavoda za gozdove. Tudi
to gradivo naj bi pripomoglo k osveščanju javnosti in
izboljšanju njenega odnosa do gozdov in narave.
V snežniških gozdovih je poudarjena tudi funkcija
varovanja naravne in kulturne dediščine in drugih
vrednot okolja. Veliko je drag, dolo v, udomih dolin in
večjih vrtač, kjer se zaradi ujetega hladnega zraka
pojavlja vegetacijska inverzija. Pogosti objekti naravne dediščine so tudi jame in brezna, nahajališča fosilov,
ledeniške morene, botanične in zoološke posebnosti
ter drugi naravni,pojavi. Ob predstavitvi naravne dediščine na učnih poteh in ob predstavitvi rezervata na
Snežniku se bodo tudi obiskovalci seznanili s temi najvrednejši mi deli narave, z razlogi za njihovo zavarovanje in z načini varovanja. Boljša informiranost ljudi
in obogatitev njihovega znanja pa bosta, upamo, učin
kovitost varovanja naravne dediščine in vlogo gozdov
pri tem še okrepila.

podarskih ukrepih, kijih v skladu z načrti redno izvajamo, okrepilo biotopsko funkcijo snežniških gozdov.
7.3 Lesnoproizvodna vloga

V pričujočem programu predvideni ukrepi za pospeševanje razvoja socialnih vlog ne bodo vplivali na
zmanjšanje stopnje izkoriščenosti rastiščnih potencialov gozdov. Usmerjanje razvoja socialnih vlog bo
predvidoma delno vplivalo na čas izvajanja posameznih gozdnogospodarskih ukrepov. Čeprav večina obiskovalcev prihaja v snežniške gozdove ob koncu tedna,
ko je v državnih gozdovih delo gozdarjev ustavljeno,
bi bilo potrebno izvajanje redne sečnje ob najbolj prometnih gozdnih cestah in izletniških točkah načrtovati
spomladi in jeseni. Potrebno bo pripraviti tudi posebne
obvestilne napise, s katerimi bomo obiskovalce seznanili o tem, kaj se na sečišču dogaja in katera služba
oz. oseba je za to odgovorna (podobne napise imajo
gradbeniki na gradbiščih).
V zasebnih gozdovih ne pričakujemo bistvenih motenj lesnoproizvodne vloge. Zaradi povečane stopnje
poudarjenosti socialnih vlog naj bi bili lastniki gozdov
ob najbolj obiskanih cestah in poteh upravičeni do
višjih subvencij za gojitvena in varstvena dela.

7.2 Biotopska funkcija

V snežniških gozdovih je biotopska funkcija zelo
poudarjena, saj so ti gozdovi, kot smo navedli že v
predstavitvi območja, pomembni za ohranitev več vrst
živalskih populacij. Veliko vrst, ki žive v teh gozdovih,
je redkih in ogroženih, kar pomen snežniških gozdov
za njihov obstoj še povečuje. Pri usklajevanju gozdarskih, lovskih in drugih dejavnosti v tem prostoru
moramo še posebej upoštevati tudi manjša območja,
kjer se nahajajo npr. medvedji brlogi, rastišča divjega
petelina, gnezdišča ogroženih vrst ptic in podobno, da
ne bi po nepotrebnem in ob nepravem času s svojo
aktivnostjo ali neprimemimi ukrepi ogrozili občutlji
vih živalskih vrst. Podobno velja tudi za mirne cone,
zimovališča divjadi in grmišča.
Usmerjanje obiskovalcev snežniških gozdov v manj
ranljive predele in na dogovorjene, skrbno izbrane poti
in ceste bo zmanjšalo stopnjo razpršenih motenj v
občutljivejših, za živalski svet pomembnejših predelih. To bo ob drugih gozdnogospodarskih in lovnogos-
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Slika 3: Planinski dom na Sviščakih (Vse foto: Špela Habič)
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Večjo poudarjenost socialnih vlog snežniških gozdov bo potrebno upoštevati tudi pri vzdrževanju gozdnih cest. Z ustreznim časovnim razporedom vzdrževanja bo mogoče doseči zadovoljivo kakovost pomembnejših cest.
Ugotovimo torej lahko, da se bodo vplivi povečanja
socialnih vlog zahodnega dela snežniških gozdov pokazali v določeni meri le pri načrtovanju in časovni
razporeditvi, ne pa pri izvajanju gozdnogospodarskih
ukrepov in količini ali kakovost proizvodnje lesa.

3. korak (leto 1999)
- pridobitev finančnih sredstev ./
- postavitev naravoslovne učne poti Sviščaki-Grda
draga ,; in izdaja vodnika
- postavitev informativnih tabel o gozdnem in botaničnem rezervatu na Snežniku
4. korak (leto 2000)
- pridobitev finančnih sredstev
- označitev mreže kolesarskih poti
- izdaja zloženke o kolesarskih stezah in pešpoteh

8 POSTOPNOST URESNIČEVANJA PROGRAMA

V naslednjih letih bo potrebno nadaljnje vzdrževanje poti, oznak in opreme ter spremljanje obiska na teh
poteh oz. dogajanja v prostoru. Po potrebi bomo nadaljnji razvoj socialnih vlog prilagajali izraženim željam in trendom v obisku območja, v skladu z gozdarskimi in naravovarstvenimi načeli.

Obsežnega programa razvoja socialnih vlog zahodnega dela snežniških gozdov ni mogoče izvesti v enem
letu. Poglavitna ovira za to je pomanjkanje finančnih
sredstev. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je
lastnik dveh tretj in gozdov na obravnavanem območju,
ne namenja potrebnih sredstev za izboljševanje splošno koristnih funkcij in vlog gozdov. Zavod za gozdove
Slovenije vsako leto sofinancira investicijska in vzdrževalna dela na gozdnih učnih poteh. Na razumevanje
in podporo pa je ta program naletel na Upravi RS za
varstvo narave. Preostali del potrebnih sredstev za
uresničevanje tega programa pridobivamo od lokalnih
skupnosti in sponzorjev, saj uresničitev zastavljenega
programa ni le v interesu javne gozdarske službe, pač
pa v širšem družbenem interesu.
Izvajanje usklajenega programa razvoja socialnih
vlog zahodnega dela snežniških gozdov poteka v naslednjih korakih:
1. korak (leto 1997)
- predstavitev osnutka programa vsem zainteresiranim, pridobitev mnenj in uskladitev interesov -./
pridobitev finančnih sredstev ../
- postavitev gozdne učne poti Mašun ../
- določitev kolesarskih in tekaških stez ter pešpoti ./
- spremljanje obiska v gozdovih ../
2. korak (leto 1998)
- pridobitev finančnih sredstev ../
izdaja vodnika po mašunski gozdni učni poti v
slovenskem in italijanskem jeziku ,;
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Gozdarsld utrip v severnoprimorsldh mestnih gozdovih 1
Danijel OBLAK*

MESTNI GOZD KOT ČAST IN OBVEZA

Mestni gozdovi 2 so gozdarjev ponos in izziv. Ponos
v podobi butične strokovnosti, izziv kot ustvarjalno
odgovarjanje pričakovanjem javnosti .
Leta 1993, ko je gozdarstvo na Slovenskem doživlja lo velike spremembe in smo se v prehodnem obdobju gozdarji nesramežljivo podajali na nova področja prostorskega načrtovanja in izvajanja projektov
v gozdnem prostoru, obenem pa smo začutili, da vse
več mestnih prebivalcev v želji po osvobajanju od spon
mestnega okolja zahaja (=beži) v bližnji gozd, kjer pa
naletijo na zapleten, občutljiv in lahko ranljiv ekosistem, je nastala ideja po določitvi problemov in želja
po razrešitvi le-:.teh.
V ta namen smo si zastavili ambiciozen, s pri dihom
utopičnosti zasnovan načrt, kako celovito urediti, ohraniti in zaščititi severnoprimorske mestne gozdove v
poučne, rekreacijske in varstvene namene.
2 MESTN1 GOZDOVI KOT PROJEKT

Za

uresničitev

načrtovalno
odločanja ,

takšnega projekta smo oblikovali

3. Faza kompleksne analize in sinteze:

- statistična obdelava in anaJjza dobljenih rezultatov,
- vzpostavitev komunikacijske mreže med zainteresiranimi subjekti,
- oblikovanje kriterijev za določitev variantnih rešitev,
- valorizacija rekreacijske vloge mestnih gozdov,
- predstavitev možnih (sprejemljivih) variantnih rešitev,
- izbor optimalne rešitve,
- izdelava optimalnega načrta s časovnim programom.
4. Faza izvedbe in kontrole:
- opredelitev nalog in nosilcev,
- ureditev mestnih gozdov (izvedba),
- spremljanje, kontrola in evidenca medsebojnih vplivov,
-korekcija urejanja.

shemo, ki vsebuje procese načrtovanja,

izvedbe in kontrole:

l. Faza pobude, ideje:
-odkrivanje in definiranje problemov na relaciji
mesto-gozd,
-ugotavljanje potreb po infonnacijah.

2. Faza raziskav:

- proučevanje osnov odnosov mestni človek-mestni
gozd,
- ugotavljanje potreb meščanov in družbe po mestnih
zelenih površinah,

* D . 0 ., univ. dipl. inž. gozd ., strokovni svetovalec, ZGS
OE Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, SLO
1
Prispevek je bil predstavljen na posvetu Možnosti in
perspektive razvoja turizma v gozdnem prostoru, 16. 6. 1999
na Mašunu
! Nekateri gozdarski strokovnjaki uporabljajo izraz urbani
gozd, kar kaže na jasno povezavo z urbanim gozdarstvom,
medtem ko naj bi imel pojem mestni gozd predvsem zgodovinski pomen. V članku bomo zaradi domačnosti uporabljali
izraz mestni gozd, kar pa ne pomeni nujno njegovega zagovarjanja.
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- rekreacijske možnosti in primernost gozda in gozdnih objektov,
- vzročne in razvojne analize, prognoze,
- določitev ciljev.

Izhodisča za določitev raziskovalnih objektov so
bila naslednja:
- mestni gozd naj bi bil gozd, s katerim se meščani
srečujejo vsak dan, hkrati pa naj bi bile to najbolj
tipične gozdne površine v bližini mesta, Iq er se odvija
rekreacija in ki so z mestom funkcionalno povezane
in niso od njega oddaljene več kot 15 minut hoda,
površine s površino nad 30 ha, ter površine s katerimi
ne upravlja mestna komunalna služba (skratka, da
ne gre za park, drevored ali podobno);
- mestno naselje naj ima več kot 3.500 prebivalcev
in izrazit mestni značaj.
Odločili smo se za najbolj obiskane gozdne površine v okolici štirih glavnih severnoprimorskih mestAjdovščine, fdrije, Nove Gorice in Tolmina. Vsa štiri
območja mestnih gozdov kažejo svojskost, predvsem
pa se na zanimiv način med seboj razlikujejo. Kozlov
rob je osamelec z vertikalno razsežnostjo, Panovec
ohranjen gozd s horizontalno razsežnostjo, obdan z
urbanimi središči, območje ob Hublju je gozdnata
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Iz
krajina, prepletena z negozdnimi površinami, Pot v
Rake paje v precejšnji meri linijski mestni gozd.
Za ugotavljanje osnov odnosov med izbranimi mesti in njim pripadajočimi mestnimi gozdovi smo izvajali
opazovanja in štetja, obenem pa smo izvajali ankete
med obiskovalci teh mestnih gozdov in prebivalci obravnavanih mest.
3 MESTNI GOZDOVI KOT PRIZMA ŠTEVILK
IN OBČUTKOV

Raziskava na primeru severnoprimorskih mestnih
gozdov je opozorila zlasti na naslednje:
-vsi mestni gozdovi glavnih severnoprimorskih mest
so skozi vse leto, zlasti ob nedeljah, množično obiskani;
- Panovec obišče več deset tisoč ljudi na leto; skoraj
vsi prebivalci Ajdovščine, ki se odpravijo ob nedeljah
na sprehod v naravo, gredo najraje v območje ob
Hublju;
- nedeljski obisk ima dvovršno porazdelitev z dopoldanskim in popoldanskim viškom, kar zlasti moteče
vpliva na gozdni prostor zaradi pomanjkanja primernih parkirišč ob najbolj obremenjenih vstopnih toč
kah (Panovec, izvir Hublja);
- mestni gozdo\'i so ob nedeljah predvsem družinska
sprehajalna točka, med tednom pa individualna;
- obiskovalci so nadpovprečno izobraženi, na vrhuncu
intelektualne moči (30-45 let), zaposleni v glavnem
kot upravni, administrativni in storitveni delavci;
-najbolj obremenjena so južna pobočja Kozlovega
roba, zahodni del Panovca, ožje območje ob izviru
Hublja in pot v Rake;

dot~~ače

in tuje prakse

- obiskovalci in prebivalci mestnih naselij si želijo
gozda, ki bi pomenil oazo miru, sprostitve in ki bi
imel označene poti, ki bi bile opremljene s klopmi
in razglednimi točkami; sorazmerno majhen delež
obiskovalcev išče v mestnem gozdu prostor za
športne aktivnosti;
- mestni prebivalci menijo, da naj mestne oblasti privatne parcele v mestnih gozdovih odkupijo za javne
in naj se stroške gozdarjev pri načrtovanju in urejanju
pokriva iz občinskega proračuna .
Ugotovitve so narekovale strateško oblikovanje
in urejanja mestnjh gozdov:
l . Mestni gozdovi morajo ohraniti značilnosti naravnega ekosistema, ki paje funkcionalno navezan na
urbani ekosistem. S privlačno podobo in primerno
strukturiranostjo naravnih elementov dosežemo pri
obiskovalcih največjo duševno sprostitev in obnovitev
telesnih moči.
2. Sonaravno gospodarjenje je temelj za izvajanje
ukrepov, prilagojenih poudarjenim vlogam mestnih
gozdov.
3. V mestnih gozdovih načrtujemo nenasilne oblike rekreacije, ki zadovoljujejo potrebe večine obiskovalcev, hkrati pa coniramo območje za sprejemljive
rekreacijske vsebine. Za rekreacijo v mestnih gozdovih
so zelo pomembne sprehajalne poti. Gostota poti je
odvisna od določene najmanjše razdalje, ki jo želijo
posamezniki ali skupine ljudi obdržati med seboj, zato
naj ne bi presegala 1OO m'/ha.
4. Gospodarjenje mora imeti izhodišče v gozdnogospodarskem in gozdnogojitvenem načrtovanju. Gaznačrtovanja
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darji bi morati v goznogospodarskih načrtih mestne
gozdove obravnavati v posebnem gospodarskem razredu. Načrtovanje mora biti tudi infonnacijska podlaga
za prostorsko načrtovanje .
5. Posamezni biotopi, zanimivi in enkratni gozdni
predeli (raziskovalni objekti, naravni rezervati ipd.)
morajo ostati nedotaknjeni, zato poti spetjemo ob robu
teh objektov.
6. Vsak mestni gozd naj postane učni prostor in
most pri navezovanju stikov z javnostjo. Gozdar, ki
mu je zaupana skrb za ta gozd, mora biti usposobljen
za navezovanje stikov z obiskovalci in drugimi uporabniki prostora. Sodelovanje naj se razvije zlasti s
šolami, turističnimi društvi, muzeji, občino idr.
7. Status mestnih gozdov je potrebno pravno urediti
in poenotiti. Jasno morajo biti izoblikovana merila,
predpisi in sistem vlaganj za zagotavljanje prednostnih
funkcij.
8. Varovanje in ohranjanje naravne in zdrave podobe sevemopriJDorskih mestnih gozdov je možno z
upoštevanjem miselnosti, navad, občutkov obiskovalcev in mestnih prebivalcev ter z udejanjanjem ekoloških načel in principov. Prav gozdarji lahko privlačnost
teh gozdov povečamo z načrtnim izvajanjem ukrepov,
ki se kažejo v:
- ustvrujanju mešane razgiba ne zgradbe odraslega gozda in pestro struktuiranih sestojev,
- sonaravni in sproščeni tehniki gojenja gozdov z naravnim pomlajevanjem in dolgo proizvodno dobo,
- malopovršinskem ukrepanju brez sečenj na golo,

Sli ka 1: Mestni gozd Kozlov rob
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- obl iko vanju razgibanega gozdnega roba s stopničasto
strukturo in vab lj ivimi vhodnimi koridorj i,
- ohranjanju eksotičnih drevesnih vrst, zanimivih dreves, divjih kotičkov, mikroreliefne pestrosti gozdnih
rastišč, pestrega živalskega sveta (divjad, ptiči, male
gozdne živali idr.),
- odstranjevanju podrtic, sušic, mehansko oslabelih
dreves in rezanju nevarnih vej ob vseh sprehajalnih
poteh; izven teh površin jih pustimo naravnemu razkraju,
- preprečevanju erozijskih jarkov,
- urejevanju kakovostnih poti, stez, počivališč, ki so
opremljena s klopmi in ponekod z nadstrešicami,
razglednih stolpov, v ureditvi prostorov za piknik,
trim stez, gozdnih učnih poti,
- postavUanju informativnih in tematskih tabel, kažipotov in opozorilnih tabel predvsem v križiščih poti,
- oblikovanju otroških in športnih igrišč na robu mestnega gozda,
- opravljanju gozdarskih del v času mirovanja vegetacije, v vzdrževanju gozdnega reda, v varstvenem
in varnostnem nadzoru ter v odstranjevanju smeti,
- popularizaciji rekreacijske, poučne, estetske vloge
gozdov s katalogi, prospekti in turističnimi publikacijami.
Danes se vizija ureditve v Panovcu in Kozlovem
robu nahaja v sklepni fazi, gozdni prostor Ob Hublju
bo kmalu ponudil privlačno naravoslovno gozdno učno
pot, Pot v Rake pa začenja svojo pot.

Slika 2: Ajdovščina z mestnim gozdom Ob Hublju (Vse foto: Danijel Oblak)
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3,08% jih meni, da vlaganja niso potrebna (OBLAK 1993).

4 MESTNI GOZD KOT SANJE

Ni nujno, da sta urejanje in upravljanje mestnih
gozdov nekaj posebnega, nekaj boljšega, biti morata
predvsem udejanjanje sodobnih načel sobivanja
človeka in narave.
Ob uspešno opravljenem, največkrat pionirskem
projektu pa ne smemo pozabljati na korekcijo urejanja
že izdelanih ali upravljanih vsebin našega dela. To
velja tudi za mestne gozdove in rekreacijo v njih. Odnosi med mestnim gozdom in mestnim človekom so v
nenehnem spreminjanju in razvoju. Na to kažejo tudi
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nekatera novejša opazovanja tako obiska Kozlovega
roba (ki se je v zadnjih 6 letih povečal skoraj za 25 %)
kot tudi Panovca (kjer se pojavljajo nove rekreacijske
vsebine).
Potrebno je spremljati in sprejemati izzive, ki jih
pred nas postavljata čas in prostor, da lahko s kakovostnimi popravki ustvarjalno in v smislu ohranjanja
in zaščite odgovorimo na spremembe.
Mestni gozdovi so meščanom prostor in vsebina
duhovne, fizične, intelektualne, čustvene, morda celo
socialne sprostitve in osvežitve ter nove življenjske
rasti. Za uresničitev celotne načrtovalne sheme je po~
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trebno veliko znanja, sposobnosti, spretnosti, volje in
poguma.
In potrebuje"mo sanje. Da prehiti mo čas in žeUe, ki
jih pred nas nenehno postavljata družba in gozd.

GDK : 907: (497.12

VIRI
OBLAK, D., 1993. Urbani gozdovi v območju SGG Tolmin.Strokovna naloga,Tolmin, 58 s.
ZOlT gozdarstva in lesarstva, 1993 : Mesini in primestni gozd
- naša shtpna dobrina.- Zbornik posveta, Ljubljana, 183 s.

* 02 Pokljuka)

Pokljuka- opevana in žrtvovana? 1
Lojze BUDKOV I Č *
Pokljuka je visokogorska planota v osrčju Julijcev,
ki jo v pretežni meri porašča mogočen smrekov gorski
gozd. Matično podlago predstavljajo apnenec, dolomit
in ledeniške morene. KliiUa je surova, alpska s kratko
vegetacijsko dobo in velikimi temperaturnimi razlikami. V kroniki gozdne uprave na PokJjuki je ob podatku o
hudi zimi leta 1928/29 navedena najnižja temperatura
-38°C, kar je lahko najnižja izmerjena temperatura v
Sloveniji. Povprečna letna temperatura znaša 2,6°C,
januarska -6,7°C. Letno pade v povprečju okoli 2.000
mm padavin. Sneg se v nonnalnih zimah obdrži 170
dni. Pokljuka je poraščena z4.0 l8 ha gospodarskih in
365 ha varovalnih gozdov, 248 ha pa je cest, presek,
jas in nerodovitnega sveta.

*L. B., univ. dipl. inž. gozd., ZGS OE Bled, Bled, SLO
1
Prispevek je bil predstavljen na posvetu Možnosti in
perspektive razvoja turizma v gozdnem prostoru. 16. 6. 1999
na Mašunu
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Človek je prve sledi v tem prostoru pustil pred
3.000 leti, o čemer priča najdba bakrenega bodala na
Lipanci. Intenzivnejši prodor v pokrajino pa se je pričel v 14. stoletju, ko so bile izkrčene prve planine. Za
živinorejci so kmalu prišli rudarji. Njihova dejavnost
je predstavljala strateško panogo in je v stoletjih povzročila v tej pokrajini pravo opustošenje.
Sredi 19 . stoletja je oblast anarhijo v tem prostoru
ustavila s sekvestrom. Leta 1837 je bil izdelan prvi
gozdarski načrt, v katerem so popisali opustošene gozdove in predpisali cilje, ki naj bi pripeljali do izboljšanja stanja (osnovali so prve drevesnice v Sloveniji,
letno pogozdi li do 70 ha goličav, sprejeli koncept trajnostnega gospodarjenja, uvedli izbiro drevja za posek
... ).Prelomnico k intenzivnejšemu in smiselnemu gospodarjenju z gozdovi pa je leta 1888 prinesel načrt
gozdarja Carla Poscha.
Za Pokljuka lahko trdimo, da ima že več kot 160letno tradicijo načrtnega gospodarjenja z gozdovi. Od
leta 1837 do današnjih dni je bilo izdelanih 13 načrtov.
GozdV 57 (1999) 5-6

do111.ače
Kljub nekaterim drugačnim pogledom pa načelo trajnosti ni bilo nikoli vprašljivo.
Znanje o gozdu je z raziskovalnim delom in prak~
tičnimi izkušnjami prišlo do novih spoznanj. Gozd
danes ni samo prostor za proizvodnjo lesa, ampak
opravlja tudi veliko splošno koristnih funkcij, ki jih
lahko v grobem razdelimo na:
I. ekološke funkcije,
2. socialne funkcije,
3. proizvodne funkcije.
Med ekološkimi funkcijami je na prvem mestu
varovalnafimkcija, s katero naj bi se krepila odpornost

tal proti eroziji, snežnim plazovom, usadom in padakamenju. Sledi ji hidrološkafunkcija, saj gozdovi uravnavajo vodni režim, ohranjajo čistost podtalnice, omejujejo površinski odtok vode ... Pokljuka
je pomembno zaledje vodnim izvirom v Bohinju in
Radovni. Planota ima malo vodnih virov, najpomembnejši paje na Mrzlem studencu in je občasno bakteriološko oporečen. Pomembna je tudi klimatskafimkcija, saj gozd blaži temperaturne ekstreme, čisti in vlaži
zrak, oddaja kisik in zadržuje udarce vetra. Pokljuka
kroji klimo v Bohinju in na vzhodnem obrobju planote.
Nezanemarljiva je še biotopska fimkcija. Gozd
namreč skriva bivališča redkih in ogroženih živalskih
ter rastlinskih vrst. Pravo bogastvo so zaenkrat še
ohranjena barja.
Drugi del predstavljajo socialne funkcije. Higiensko-zdravstveno funkcijo opravljajo gozdovi, ko varujejo naselja in rekreacijske površine pred vplivi hrupa, aerosolov, plinov in žarčenja. Sledi ji obrambna
fimkcija, ki je v času miru omejena na objekte na Rudnem polju. Celotna Pokljuka opravlja turistično-rekJ·e
alivnofunkcijo, saj vedno večji množici obiskovalcev
omogoča stik z naravo in spremembo okolja. Enkratno,
izjemno okolje zadovoljuje pohodnike, gornike, tekače, kolesarje, sprehajalce, občudovalce, turne smučarje, gobarje, !ovce, vojake, šolsko mladino ... Seznanjanju javnosti z zakonitostmi gozda, zanimivimi ekosistemi, učnimi objekti služipoučnafimkcifa. Pokljuški gorski gozd je med evropskimi in svetovnimi gozdarji cenjen, saj si ga letno ogleda preko 1O mednarodnih ekskurzij. Povečuje se tudi obisk osnovnih in
srednjih šol) ki želijo spoznati gozd in gozdarstvo.
Gozdovi tudi varujejo naravno in kulturno dediščino.
Ob dejstvu, da leži Pokljuka v Triglavskem narodnem
parku, je ta funkcija še pomembnejša. Gozdovi skrivajo zanimivo dendrološko dediščino) jame in brezna,
čelne morene pokljuškega ledenika) soteska Ribnice,
jočemu
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barja. Kulturno dediščino pa predstavlja bogato izropastirske stavbne dediščine, spomeniki NOB)
ostanki savske linije... Tudi raziskovalna fimkcij'a ni
nepomembna. Gozdovi od Gole ravni do Kleka in v
okolici planin) turističnih in rekreacijskih površin pa
imajo tudi pomembno estetsko funkcijo.
Zadnji del predstavljajo proizvodne funkcije. Ker
so gozdovi pretežno gospodarski, je pomembno zastopana lesnoproizvodnafimkcy·a. Obstajajo tri kategorije
obremenjenosti z intenziteto sečnje: nad 5 m3/ha, 2-5
m3/ha in pod 2 m3/ha. Pred tem imajo prednost
ekološke in socialne funkcije. Gozdovi služijo tudi
pridobivanju drugih gozdnih dobrin. Pokljuka ima
sedem semenskih sestojev za pridobivanje semena
smreke. Priljubljeno je tudi nabiranje gob, borovnic,
malin, jagod, zelišč in mahov. Na koncu pa je v gozdovih, ki so pomembni za izboljšanje prehranskih razmer in gojitev divjadi, prisotna lovnogospodarskafimkcija, ki ob usklajenih populacijah živalskega sveta ni
problematična. Žal trditev velja le za gamsa in srnjad,
medtem ko jelenjad in mufloni povzročajo nepopravljiva škodo v mladovjihjelke in bukve.
Vse povedano smo gozdarji pri obnovi načrta vnesli
na karte. V gospodarskih gozdovih se ekološke in socialne funkcije prekrivajo 2,6-krat, v varovalnih gozdovih pa celo 4,3-krat.
Gozdove na Pokljuki naj bi varovali Zakon o gozdovih, Zakon o TNP in Alpska konvencija (podpoglavje Gorski gozd).
In kakšen je današnji utrip Pokljuke? Stanje meji
na anarhijo. V tem slikovitem prostoru se križajo različni interesi, tradicije, pogledi, razvojne vizije, ki
lahko brez pretehtanih odločitev privedejo do kaosa.
Pokljuka je razdeljena med blejsko in bohinjsko
občino. Trenutni lastnik je Sklad gozdov RS. Za kompleks poteka postopek vračila po Zakonu o denacionalizaciji.
V tem prostoru se pri so časni rabi prostora srečujejo
in križajo naslednji uporabniki:
l. Država- le-ta bi morala s pristojnimi službami
poskrbeti za izvajanje določil in obveznosti iz Zakona
o gozdovih, Zakona o TNP in Alpske konvencije. Obe
občini pa bi morali odločno pričeti z aktivnostmi, da
bi se lahko pričelo z resnim delom pri ureditvenem
načrtu. Razvoj je trenutno prepuščen skromnim podlagam smernic družbenega plana bivše občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in odloku za plansko celoto
TNP. Dokumenta kličeta po preverjanju, obnovi in
dopolnitvi. Trenutno je razvoj v fazi sprenevedanja in
prepuščen iznajdljivosti posameznikov.
čilo
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2. Gozdarstvo- panoga z dolgoletno tradicijo na"
dela. Za skladen razvoj gozdov skrbi Zavod
za gozdove Slovenije, operativno pa dela po pogodbi
s Skladom kmetijskih in gozdnih zemljišč RS izvaja
GG Bled d.d .. Obstoječa organiziranost pa ni primerna
zaradi podvajanja del in podatkov~ morja pregledov,
odločb, zapisnikov, poročil in še česa. Pa prepustimo
to raje tistim, ki o tem odločajo in pogumno stopajo
po začrtani poti. Zaradi nejasne prihodnosti se vlaganja
v gozd zmanjšujejo. Cene lesa padajo, lastnik želi
primerno rento, izvajalci morajo poslovati vsaj z minimalnim dobičkom. Vse to breme pa nosi gozd. Stroka bi morala odločneje pristopiti k prizadevanjem, da
bi pokljuški gozdovi dobili status gozdov s posebnim
pomenom. Le-to bi bilo zagotovilo, da bi se stvari
uredile in da bi gozd lažje zadihal.
3. Kmetijstvo - tradicionalen, stoleten sopotnik
pokljuškega gozda. Na žalost pa večni kršilec na področju nenadzorovane gozdne paše, kijo v zadnjih letih
ministrstvo celo~ subvencionira. Vse to početje se skriva za servitutnimi pravicami, o katerih je gozdar Carl
Posch že leta 1888 črno na belem pisal, da o njih ni
dobil izvirne listine. Do druge svetovne vojne in še
nekaj let po njej se je ta problem reševal na dogovorni
način. Trenutno se bohinjske krave prosto pasejo na
območju do Lepih kopišč, gorjanske pa na Rudnem
polju. Kravam se pridružujejo še ovce, konji in koze.
Urejena paša poteka samo na planini Javornik in delno
na Goreljku. Nerazumljiva so razmišljanja o pomanjkanju pašnih površin na Pokljuki, medtem ko se privatni rovti na obrobju planote intenzivno zaraščajo.
Lani je zaradi manjšega staleža živine sameval in ostal
slabo popašen ograjen pašnik v Praprotnici.
4. Vojska- po podatkih iz gozdarske kronike je leta
1935 na Rudnem polju pričela graditi taborišče. Leta
1939 so se gozdarji pritoževali nad orožnimi vajami,
ki so povzročile vznemirjenje divjadi. Vojaško taborišče (lesene barake) je 12.11.1944 pogorelo. Po vojni
so zgradili zidane objekte, napeljali vodovod s Konjščice in Zlatih vod in za potrebe usposabljanja postavila še vlečni ci na Krašci pod Viševnikom. Po osamosvojitvi je slovenska vojska (SV) obnovila in posodobila kasarno, zgradila čistilno napravo in obnovila
depandanso. Zgrajena sta bila heliodrom in sistem
tekaških prog, kjer se iz leta v leto beleži strm vzpon
tekaških in biatlonskih prireditev. V vadbenem centru
je nastanjena gorska šola SV. Vadbeni center služi
usposabljanju različnih enot SV~ občasno tudi enotam
NATA. Po uradnih zagotovilih 2. operativnega poveljstva poteka vsa dejavnost v skladu z dogovorom s
črtnega
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pooblaščen imi institucijami. Kot gozdar, ki spremljam
dogajanja v tem prostoru, pa imam pomisleke ob uporabi avtomatskega orožja, ob organizaciji patruljnega
teka, ob nepospravljenih oznakah kontrolnih točk orientacijskih pohodov, pretirani uporabi motornih sani;
helikopterskih preletih, streljanju z naboji paintball po
debi ih smrek... Čeprav Pokljuka uradno ni poligon za
urjenje, se tovrstna aktivnost povečuje.
5. TNP~ v tem prostoru ga čaka še veliko dela.
6. Gorništvo- tesno povezano s Pokljuko. Pokljuka
je idealno izhodišče za obisk Triglava, Viševnika, Lipance in Debele peči, težave pa povzroča pomanjkanje
parkirišč in prenasičenost smeti. Poti so označene,
vendar imata poti na Viševnik in proti Triglavu številne
variante, kjer so opazni začetki erozijskih procesov.
Masoven obisk zahteva v poletnem času dobro oskrbo
planinskih postojank. Julija in avgusta imajo helikopterji obilico dela. Živahno je tudi pozimi, saj je celo
območje prepredeno s smučinami turnih smučarjev.
7. Turizem in rekreocija - na Pokljuki strmo naraščata. Povečuje se število enodnevnih obiskovalcev.
Po podatkih TNP je Pokljuka ob konicah v letu 1997
obiskalo tudi čez 4.000 obiskovalcev, ki so se nenadzorovano porazgubili po planoti. Obiskovalce zadržijo
le zaprte zapornice na gozdnih cestah. Zaradi neurejene kanalizacije predstavlja naselje počitniških hišic
in domov na Goreljku nepredvidljivo ekološko bombo.
Občutljivost in ranljivost okolja zahtevata ustavitev
širjenja nastanitvenih kapacitet Pobude in želje pa
potrjujejo obratne procese. Pozimije Pokljuka na razpolago sprehajalcem, smučarjem, tekačem, turnim
smučarjem in voznikom motornih sani. Vsa dogajanja
so prepuščena lastnemu toku. Tudi memoranduma o
tekaških progah po dveh letih še vedno niso podpisale
vse zainteresirane strani. Skromne zime v dolinah v
zadnjih letih povzročajo Pokljuki s povečanim pritiskom obiskovalcev dodatne težave. Poletja in lepi
jesenski dnevi pa prinesejo Pokljuki množice domačih
in tujih turistov, izletnikov, planincev, nabiralcev gozdnih sadežev in zelišč. Pravi šok doživlja Pokljuka v
dneh, ko se pojavijo gobe. Takrat se valijo množice
obiskovalcev, v katerih se prebudi nabiral niški nagon.
Za njimi ostajajo žalostne podobe izropanih gozdov.
Toliko na kratko o utripu Pokljuke, ki vztrajno kliče
po ureditvi številnih perečih problemov. Žal jih tisti,
ki so za to poklicani, ne slišijo in ne vidijo. Mogoče
pa se bo končno le kaj premaknilo?
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Namen, usmeritev in aktivnosti komisije za razvoj turizma v gozdnem prostoru 1
l:m ez POGAČ.'NIK*

UVOD
Turistična zveza

Slovenije, Zveza gozdarskih drušlev Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije so 26.
oktobra 1995 v Škofji Loki pripravili obsežno posvetovanje na temo Turizem v gozdnem prostoru. Pripravljenih je bilo 17 referatov, ki so objavljeni v knjižni
zbirki TURISTIČNA MISEL, št. 3, Lj. 1995. Obsežna
obravnava problematike na posvetovanju je med zaključke uvrstila tudi zahtevo, da se imenuje komisija
za razvoj turizma v gozdnem prostoru. Komisija je bila
konstituirana na prvi seji, 4. marca 1996. Izhodišče in
osnova za delo komisije so ugotovitve posvetovanja
in Jetni program Turistične zveze Slovenije, ki sega
na to področje problematike. V programu dela komisije so navedena izhodišča, namen, cilj, usmeritve,
neposredne aktivnosti in tudi usmeritve za izvajanje
programa. Izhodišča, cilj in usmeritve imajo dolgoročni značaj injihje mogoče uveljaviti postopno, zato
jih bom tukaj informativno navedel ter podal kratek
pregled dosedanjil1 aktivnosti komisije, da bomo lahko
skupaj ocenili opravljeno delo in dali nove spodbude
in usmeritve za skupno delo vseh zainteresiranih v
gozdnem prostoru. Hkrati smo v zaključku dodali aktualne naloge za skupno delo v prihodnje.
2 NAMEN, CILJ IN USMERITEV PROGRAMA

DELA KOMlSIJE

Namen programa deta komisije za turizem v gozdnem prostoru je, da pomaga komisiji pri koordinaciji
različnih interesov pri razvoju rekreacije in turizma v
gozdnem prostoru, da prispeva k preprečevanju ali
omejitvi škodljivih vplivov na naravne potenciale in
da prispeva k uveljavitvi večnamenskega, sonaravnega
gozdnega gospodarjenja, ki razširja trajnost gozdov na
vse funkcije gozdov (kar zahteva tudi razvoj naravi
prijaznega turizma). Zato je komisija v program aktivnosti vključita neposredne naloge, s katerimi bi ustrezno pomagala razreševati vprašanja, kot so: kako vključi ti gozd in njegove posebnosti ter lepote v turistične
namene, kako ga pri tem varovati in kako sodelovati
*mag. J. P., univ. dipl. inž. gozd., Kranj, Kebetova 25, SlO
1
Prispevek je bil predstavljen na posvetu Možnosti in
perspektive razvoja turizma v gozdnem prostoru, 16. 6. 1999
na Mašunu
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z ustreznimi strokovnimi službami ter vsemi zainteresiranimi. Cilj programa je zagotoviti uveljavitev
sklepov posvetovanja, ki dajejo dolgoročno usmeritev
za razvoj turizma v gozdnem prostom, in spremljanje
uresničevanja teh sklepov. Navajamo pomembnejše
usmeritve :
- V strategiji razvoja turizma v gozdnem prostoru je
treba upoštevati omejitve, varovanja in vzdrževanje
gozdnega prostora.
- Turistična dejavnost v gozdnem prostoru mora upoštevati, da se varujejo, vzdržujejo in usklajeno razvijajo ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda.
-Turistično funkcijo je treba skrbno načrtovati in jo
glede na različne cilje in publiko ločiti od rekreacijske funkcije.
- Pri razvoju turizma je treba upoštevati tako evropsko
ohranjevalno strategijo in podeželje kakor tudi konvencije in druge mednarodne 1isti ne, kij ih je ali naj
bi jih podpisala naša država.
- Reševanje vprašanj turizma v gozdnem prostoru
mora biti interdisciplinarno in mora vključiti vsa
ministrstva, raziskovalne, gospodarske in vzgojnoizobraževalne organizacije.
- Pri razvojnih programih turizma in varovanja narave
je treba upoštevati možnosti in interese lokalnega
prebivalstva.
- Obiskovalce v gozdu in gozdnem prostoru je treba
usmerjati in voditi, kar je bolje kot vse prepovedovati
in preprečevati.
- Turizem v gozdnem prostoru je treba povezati z ozaveščanjem in izobraževanjem javnosti, kar je obveznost vseh, ki vodijo ali usmerjajo turiste v gozd.
- Različne oblike turizma je mogoče in tudi treba razvijati s sodelovanjem turizma in gozdarstva s sredstvi, ki jih je mogoče zagotoviti s trženjem ali s pomočjo države brez škode za naravne vire.
- Za razvoj turizma v gozdnem prostoru in s tem za
razvoj podeželja je treba posvetiti pozornost načrto
vanju in vzdrževanju cest v gozdnem prostoru ter
režimom njihove uporabe.
- Vse vrste turizma so pomemben vir sredstev in jih je
treba namensko vlagati v ohranjanje in razvijanje turistične ali rekreacijske funkcije v gozdnem prostoru.
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3 DOSEDANJE IZVAJANJE PROGRAMA DELA
KOMISIJE

V obdobju svojega delovanja je komisija sprejela
program dela in obravnavala problematiko s sledečih
področij:

L Zaključke posvetovanja na temo Turizem v
gozdnem prostoru ki jih je posredovala vsem institucijam, ki lahko prispevajo k razreševanju nakazane
problematike. Komisija je tudi pripravila vsebino zaključkov posvetovanja za objavo v glasilih Lipov list
in Gozdarski vestnik.
2. Obsežno problematiko o gozdnih učnih poteh v
turistični ponudbi je komisija obravnavala na dveh
sejah. Iz razprave je zaključila, da je treba ločiti več
kategorij, pri do sedaj izdelanih gozdnih učnih poteh
in o tem izdelati ustrezen prospekt za turistično ponudbo, predvsem pa v prvi vrsti razgrniti široko paleto
problematike z vsemi zainteresiranimi za to področje
turistične aktivnosti. V ta namen sta Turistična zveza
Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije junija 1998
v Korovcih organizirala posvetovanje na temo Gozdne
učne poti v turistični ponudbi. Na posvetovanju so bili
sprejeti zaključki, ki naj bi jih poskušali uveljavljati,
vsako leto pa bi preverjali dosežene rezultate na skupnih srečanjih vseh vzdrževalcev teh poti v Sloveniji.
3. Urejanje okolja v gozdnem prostoru v turist~čni
ponudbi se je obravnavalo na vseh sejah komisije. Cianica komisije je na seji komisije predstavila celovit
projekt urejanja gozdnega okolja za območje Snežnik.
Pripravljeni projekt je že v izvajanju. Komisija je ocenila, da bi načrtno urejanje gozdnega prostora pospešili
tako, da bi s projektom seznanili čim več zainteresiranih,
ki se vključujejo v razreševanje te problematike, zato je
bilo organizirano posvetovanju na Mašunu.
4. Vsako leto program Turistične zveze Slovenije
vključuje področja, ki so vezana na delovanje komisije
za gozdni prostor. Posamezni člani komisije so se po
programu dela udeležili različnih oblik aktivnosti
Zveze gozdarskih društev Slovenije in so posredovali
mnenje ali stališča komisije.
5. Obravnava in neposredni dogovori z Zavodom
za gozdove Slovenije nakazujejo potrebo, interes,
možnosti, vsebino in oblike delovanja pri organiziranem skupnem delu na področju turizma v gozdnem
prostoru, hkrati pa tudi postavljajo zahtevo, daje treba
v ta namen sistemsko zagotoviti sredstva, da bi se
lahko preko te ali podobne koordinacije na državni
ravni realizirali določeni projekti, ki so vezani na vzdrževanje in razvoj turizma v gozdnem prostoru.
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6. Spremljanje ostalih nalog iz programa dela navajamo le s tematiko problemov, ki jih je komisija
obravnavala, in sicer:
- o sanaciji in vzdrževanju gozdnega prostora z javnimi deli na turističnih območjih gozdov,
- o raznih oblikah popularizacije gozdov, povezanih z
rekreacijskimi aktivnostmi,
- o problematiki popotništva in kolesarjenja v gozdnem prostoru,
- o problematiki divjih odlagališč v gozdovih s posebnim poudarkom na primestnih gozdovih.
Poleg tega komisija podpira regijska gozdarska
tekmovanja, povezana s turističnimi programi, in zato
je prevzela pobudo, da se tako tekmovanje organizira
tudi na državni ravni.
4 USMERITVE V PRIHODNJE

V programu pa je ostala še vrsta nalog, ki bi jih
zlasti s sodelovanjem turističnih društev, terenske gozdarske službe Zavoda za gozdove Slovenije, gozdarskih in planinskih društev morali usklajeno izvajati in
nadaljevati začeto delo na prej navedenih področjih.
To sodelovanje je zlasti aktualno na sledečih področjih:
· pri planiranju in urejanju gozdnega prostora za razvoj
turizma ter pri določanju in urejanju rekreacijskih
območij;

· v sodelovanju z MOP - Uradom RS za naravno in
kulturno dediščino in regionalnimi zavodi RS za naravno in kulturno dediščino naj bi komisija organizirala pripravo predloga o izboru in ovrednotenju
tiste naravne in kulturne dediščine v gozdu in gozdnem prostoru (na osnovi inventarja naravne in kulturne dediščine RS), ki je lahko turistična ponudba
v najbolj obiskanih turističnih območjih;
· komisija za turizem v gozdnem prostoru naj sodeluje
s komisijo za pešpoti in pripravi pobudo za izdelavo
pregleda vseh vrst poti v gozdnem prostoru, ki se ali
se lahko neposredno ali posredno vključijo v razvoj
turizma v gozdnem prostoru;
· komisija naj organizira pripravo idejnega projekta za
izdelavo projekta o gozdnih učnih poteh, ki se lahko
vključijo v različne oblike turistične ponudbe. V ta
namen je potrebno:
- evidentirati, animirati in anketirati vse interesente,
- pripraviti vsebinsko zasnovo in finančno konstrukcijo,
-poiskati finančno podporo;
· komisija naj organizira razgovor:
-o problematiki kolesarjenja v gozdnem prostoru z
vsemi zainteresiranimi,
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- o problematiki divjih odlagališč v gozdnem prostom z vsemi odgovornimi inšpekcijskimi službami
za gozd in gozdni prostor (s poudarkom na primestnih gozdovih, mestnem zelenju in na najbolj obiskanih gozdovih v bližini turističnih in relaeacijskih
centrov;
· komisija naj pripravi pobudo za osnutek zasnove
usmerjenega raziskovalnega projekta o nosilni kapaciteti gozda in gozdnega prostora za razvoj različnih aktivnosti, za razvoj turizma in o tem animira
ustrezna ministrstva in raziskovalne institucije~
· na osnovi dosedanjih ugotovitev in sklepov posvetovanj ter na osnovi spremljanja izvajanja teh skle-
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pov, naj komisija pripravi predlog za vlado RS, da
imenuje koordinacijsko telo, ki bo zagotovilo pogoje
za učinkovito realizacijo usmeritev za razvoj gozdu
prijazne ga turizma po načelih trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri;
· naloga komisije je tudi stalna skrb za obveščanje in
osveščanje javnosti o vlogi in pomenu turizma in
rekreacije v gozdnem prostoru.
Vse navedeno naj služi boljši medsebojni obveščenosti, naj vzpodbudi aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih in prispeva k usklajenemu razvoju
turizma v gozdnem prostoru.

Gozdarstvo v

času

in prostoru

Projekt COST E4 "Forest Reserves Research Network" (Evropska mreža
gozdnih rezervatov in raziskav)
Jurij DIACI*

Slovenija že od leta 1996 aktivno sodeluje v mednarodnem raziskovalnem projektu COST E4, ki se
zaključuje z letošnjim letom . V projektu sodeluje devetnajst evropskih držav. Slovenijo zastopata Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške
fakultete in Zavod za gozdove Slovenije. Predsednik
projekta je dr. Jari Parviainen s Finske.
COST je kratica za "European Cooperation in the
Field ofScientific and Technical Research" (evropsko
sodelovanje na področju znanstvenih in tehniških raziskav) in pomeni eno najstarejših oblik sodelovanja
v Evropi. Začelo se je že leta 1971, ko se je za sodelovanje odločilo devetnajst držav. Znanstveno-tehnično sodelovanje v okviru COST temelji na prostovoljni osnovi in je odvisno od financiranja sodelujočih
držav. Evropska unija zagotavlja le sredstva za poslovnega tajnika različnih akcij in sredstva za potovanja,
krije stroške vabljenih predavateljev ter nudi štipendije
za krajša študijska izpopolnjevanja.
V okviru administracije COST v Bruslju je tudi
Tehniški komite za gozdove in gozdne proizvode. Gozdarstvo postaja vse pomembnejše v raziskovalnih programih Evropske unije in posredno tudi v akcijah
COST (okoljska problematika, trajnostni razvoj, pomen gozdov za rekreacijo, razvoj podeželja itd.). Sem
*doc. dr. J. D., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO
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sodi tudi projekt COST E4 z naslovom Mreža gozdnih
rezervatov in raziskav.

Ozadje in cilji projekta:
Prvotni gozdni sestoji v Evropi postajajo vedno redkejši. Le v njih lahko proučuj emo nemoten potek naravnih procesov in naravno stopnjo biotske pestrosti.
Oboje je pomembno tako z vidika naravo varstva kot
tudi z vidika gospodarjenja z gozdovi. Gozdni rezervati so namreč referenčni (primerjalni) objekti za preverjanje uspešnosti sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Mednarodne aktivnosti in politični forumi- npr.
The Earth Summit v Riu de Janeiru leta 1992, Ministrska konferenca o varovanju gozdov v Evropi v
Strassbourgu leta 1990 in v Helsinkih leta 1993 ter
proces, kJ je sledil v Helsinkih med letoma 1994 in
1997, namenjen razvoju kazalcev trajnostnega gospodarjenja z gozdom -poudarjajo ta dejstva.
Cilj projekta je ustvariti evropsko mrežo gozdnih
rezervatov z namenom: L) povezovanja raziskovalnih
skupin in tekočih raziskav, 2) omogočanja dostopnosti
rezultatov preteklih raziskav, 3) poenotenja raziskovalne metodologije in 4) organiziranja skupne banke
podatkov o gozdnih rezervatih in raziskavah.
Najpomembnejše naloge projekta so:
- zbirati in analizirati vse dostopne podatke o gozdnih
rezervatih in tekočih raziskavah,
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-poenotiti in razviti raziskovalno metodologijo za
spremljanje strukture in sprememb gozdov,
- pospeševati uvajanje enotnega in trajnega sistema
vzorčnih ploskev,
- ustvariti banko podatkov za zbiranje informacij o
gozdnih rezervatih,
- doseči soglasje o terminologiji in o pristopih upravljanja z gozdnimi rezervati ter drugimi kategorijami
zaščitenih gozdov.
Dejavnost projekta je razdeljena na tri delovne skupine, v katerih Slovenija aktivno sodeluje:
l. delovna skupina: ustvarjanje in vzdrževanje mreže
gozdnih rezervatov; koordinator je dr. Winfried Blicking (Nemčija). Glavne zadolžitve skupine so: poenotenje definicij in terminologij o varovanih območjih, zbiranje osnovnih podatkov o obstoječih
rezervatih, poenotenje kriterijev za izločanje novih
gozdnih rezervatov in oblikovanje bibliografije o
gozdnih rezervatib. V tej skupini Slovenijo zastopa
doc. dr. Andrej. Benčina.
2. delovna skupina: raziskovalna metodologija v
gozdnih rezervatih; koordinator je dr. Eduard
Hochbichler (Avstrija). Skupina se ukvarja z razvojem in poenotenjem metod raziskovanja, vključno
z vidiki oblikovanja statističnih modelov, ki opisujejo stanje in spremembe v strukturi sestoj ev naravnih gozdov. Slovenijo zastopa doc. dr. Jurij Diaci.
3. delovna skupina: ustanovljena je bila na tretjem sestanku upravnega odbora projekta na Finskem avgusta 1997 in se ukvarja s s standardizacijo zbiranja podatkov in z enotno banko podatkov o gozdnih
rezervatih Evrope. Skupini predseduje dr. Risto
Paivinen (Finska). Slovenijo zastopa Tomaž Hartman.
Pomembnejši dosežki projekta so:
- urejanje in objavljanje nacionalnih poročil o zgo·
devini, statusu in raziskavah v gozdnih rezervatih,

- izdelovanje priporočil za izločanje in zavarovanje
gozdnih rezervatov v Evropi,
- pregled terminologije s področja gozdnih rezervatov,
- izdelovanje priporočil za poenotenje raziskovalnih
metodologij v gozdnih rezervatih,
- oživitev evropske banke podatkov o gozdnih rezervatih
in raziskavah, ki so vsem dostopni na medmrežju.
V Sloveniji smo v okviru projekta COST E4 vsako
leto omogočili več kratkotrajnih izpopolnjevanj o raziskovalnem delu v gozdnili rezervatih (Short Term
Scientific Mission) za evropske znanstvenike. Poleg
tega smo v letu 1998 organizirali štiridnevno mednarodno posvetovanje na temo gozdnih rezervatov, ki
smo ga združili s tretjim plenarnim posvetovanjem
upravnega odbora in delovnih skupin projekta COST
E4. Srečanje se je začelo z dvodnevno znanstveno
ekskurzijo v kočevske pragozdove, v gorske gozdove
Pokljuke (Triglavski nacionalni park) in v primorski
del Slovenije. Posvetovanja se je udeležilo 13 domačih
in 46 evropskih strokovnjakov. Ob tej priložnosti smo
povabili tudi ugledne znanstvenike iz srednje- in
vzhodnoevropskih držav z bogato tradicijo varovanja
in proučevanja gozdnih rezervatov, ki v projel-..iu COST
E4 formalno ne sodelujejo. V obliki vabljenih predavanj so predstavili razvoj ideje gozdnih rezervatov
in aktualno stanje po posameznih državah. Njihovi
referati so kot pomemben prispevek k projektu COST
E4 objavljeni v zborniku posvetovanja "Virgin Forests and Forest Reserves in Central and East European
Countries", ki je izšel v letošnjem letu.
Vse, ki jih zanimajo nadaljnje podrobnosti v zvezi
z akcijo, vabimo, da pobrskajo po domači strani projekta na medmrežju: htt_p:l/www.efi.fi/Database Gateway/FRRN/ oziroma na domači strani Evropske banke gozdnih rezervatov in raziskav: http://www.efi.fiJ
Database Gateway/FRRN/frrndbind.phtml.

Mednarodna znanstvena konferenca UNESCA "Ogenj v sredozemskih
gozdovih: preprečevanje - gašenje- erozija tal- pogozdovanje "
Maja .JURC*. Andrej KOBLER**, Jošt JAKSA ***

* doc . dr. M. J., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za
gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire, Večna pot 83, Ljubljana,
SLO
**A. K., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana, SLO
**"' J. J., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana, SLO
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Gozdne požare Ln njihove posledice raziskujejo od
stoletja v številnih predelih sveta, kot pereč
problem še posebej v sredozemskem območju. Vendar
med požarno ogroženimi območji ni bilo vzpostavljenega ustreznega sodelovanja in prenosa izkušenj ter
znanja. Zato je grška vlada oz. njena nacionalna kozačetka 20.
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misija za UNESCO pod pokroviteljstvom generalnega
direktorja UNESCA iz Pariza organizirala v času od
3. do 6. februarja 1999 v Atenah mednarodno znanstveno konferenco "Pires in the Mediterranean Forests: Prevention- Suppression- Soil erosion Reforestation".
Konference se je udeležilo več kot 250 udeležencev, predvsem iz sredozemskih držav, kot so Španija,
Francija, Italija, Slovenija, Grčija, Turčija, Ciper, Tunizija, Sirija, Maroko, Jugoslavija, in tudi iz nekaterih
drugih držav, kot sta Rusija in Nemčija. Iz Slovenije
smo se konference udeležili A. Kobler, J. Jakša, in doc.
dr. M. Jurc. Osnovne značilnosti Slovenije in delovanje
ZGS na področju varstva pred gozdnimi požari je bilo
predstavljeno z nastopom in posterjem ter razdelitvijo
ustreznega gradiva (J. Jakša). Prikazali smo tudi metodologijo raziskav gozdnih požarov v Sloveniji (poster: M. Jurc, A. Kobler). Raziskavo Gozdni požari v
Sloveniji začenjamo v okviru triletnega aplikativnega
projekta Ministrstva za znanost in tehnologijo in Ministrstva za obrambo (Uprava za zaščito in reševanje).
Delo je potekalo v sekcijah, v okviru katerih so se
vrstila tudi tematsko ustrezna predavanja:
I. Splošen pregled (18 predavanj),
IL Preprečevanje gozdnih požarov (21 predavanj),
III. Potek in zatiranje gozdnih požarov ( 1Opredavanj),
IV. Erozija tal in zaščita (1 Opredavanj),
V. Popožarna regresija in pogozdovanje (9 predavanj).
Poslušali smo zanimiva predavanja o zgodovini
gozdnih požarov v Tuniziji, Grčiji (v Nacionalnem
parku Parnes) in Turčiji. Gozdni požari se v sredozemskem območju pojavljajo ciklična, v bolj ali manj
konstantnih časovnih zaporedjih, skozi celotno zabeleženo zgodovino civilizacij. Zaradi tega so požari po
mnenju nekaterih razpravljavcev naravni ekološki dejavnik sredozemskega območja. V nekaterih sredow
zemskih državah, kot je npr. Turčija, poudarjajo, da
so rastlinske, živalske združbe in tudi človek prilagojeni na ponavljajoče se požare. TaJni požari povzročajo
malo škode v gozdovih (drevje z debelo skorjo je zaščiteno pred ožigi). Zaradi mineralizacije organskih
snovi so tla na pogoriščih izredno bogata s hranili, kar
ustvari ustrezne pogoje za nasemenitev zeliščnih in
drevesnih vrst. NaAhsenit University Centre for Ecological Studies v Turčiji (prof. dr. Tancay Neyisci)
pripisujejo gozdnim požarom kot normalnemu pojavu
v sredozemskih gozdnih združbah koristnost predvsem
v obalnem delu. Požari so tudi pripomoček pri gospodarjenju z gozdom. Vsekakor se z omenjeno razlago
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ne moremo strinjati: požari v gozdovih, tudi v sredozemskih, niso sprejemljivi kot način gospodarjenja, ker
večletni sukcesijski razvoj vegetacije vedno vračajo
na začetek. Upoštevati pa je treba tudi razlike med
gozdnimi združbami v sredozemlju.
Španci so predstavili probleme obnove opožarjenih
gozdov črnega bora, ki so pogoreli leta 1994 na površini 30.000 ha.
Tretjina referatov seje nanašala na monitoring požarov ter na prostorsko modeliranje požarnega tveganja (potencialna požarna ogroženost) in razvoja po~
žaro v. Vtis s teh predavanj je, da se najbolj intenzivne
raziskave na področju napovedovanja požarne ogroženosti gozdov in modeliranja razvoja požarov odvijajo v Franciji, Italiji, Grčiji in Španiji. V referatih so
bila obdelana nekatera vprašanja, ki so vsebinsko tesno
povezana s prostorskim delom projekta Gozdni požari
v Sloveniji, predvsem s sklopom, ki se nanaša na sintezo in nadgradnjo obstoječih metod ocenjevanja požarne ogroženosti v Sloveniji oz. na razvoj ekspertnega
sistema za ažurno oceno potencialne požarne ogroženosti v okolju GIS. Žal je večina sistemov le na poskusnem nivoju.
Vlaganje vse večjih sredstev v nakup drage proti~
požarne opreme ne prinaša nujno tudi večje varnosti,
če ta oprema ni racionalno uporabljena - bistvena je
organizacija in usposobljenost ljudi. Vse bolj prevladuje spoznanje o pomembnosti geoinformacijske podpore pri boju s požari. Sistemi GIS in tehnike daljinskega zaznavanja začenjajo prehajati v oper8;tivno
uporabo na področjih ocenjevanja potencialne požarne
ogroženosti, odkrivanja in spremljanja požarov ter
napovedovanja smeri širjenja požarov. Željo po hitrejšem prenosu raziskovalnih spoznanj v prakso so na
konferenci izrazili tako gozdarji kot gasilci, pri čemer
pa raziskovalci ugotavljajo, daje glavni problem prepričati tudi politike. Nujno je širiti zavedanje javnosti
o koristnosti geoinformatike. Dobra geoinformacijska
podpora pri odločanju ima ugodne učinke tako na strateški (veliki prihranki zaradi racionalne alokacije finančnih, materialnih in človeških virov za opazovanje,
preventivo in gašenje) kot tudi na taktični ravni (precej
hitrejša intervencija ob primeru požara in zato manjši
obseg požarov). Mnenje razpravljavcev je bilo, da se
bo denar, vložen v raziskave na področju geoinformacijske podpore, zaradi učinkovitejšega boja proti
požarom večkratno povrnil. Vse zgoraj naštete države
imajo zato številčno in strokovno močne ekipe raziskovalcev ter že nekaj let vlagajo v raziskave gozdnih
požarov precejšnja finančna sredstva. Zavedati pa se
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moramo, da so geoinformacijski sistemi le eden od
za uspešnejše varstvo pred požari. Terestrična opazovanja, dobra organizacija varstva pred
požari in usposobljeni ljudje (opremljeni z učinkovito
in ne drago tehniko) so in bodo ostali temelj varstva
pred gozdnimi požari, predvsem v manjših državah kot
je Slovenija.
Znanje s področja proučevanja požarov je po besedah Johanna Goldammerja, vodje The Global Fire
Monitoring Centra obsežno, problem pa je v tem, da
ni vedno dostopno. To se je jasno pokazalo pri požarih
v letih 1997/98.. Rezultat je bila zmeda pri načrtovanju
strategije požarnega varstva ter proti požarnih ukrepov.
S podporo strokovnjakov UN-FAO/ECE/ILO in organizacij za raziskovanje požarov pod okriljem lGBP/
IGAC, TIJFRO (sekcija 8.05) in IBFRAje bil zato leta
1998 ustanovljen The Global Fire Monitoring Centre,
katerega naloga je globalen monitoring požarov ter
zbiranje in distribucija znanja o gozdnih požarih. fnformacije so dostop~e na internetu (www.uni-freiburg.de/
fireglobe), kjer je mogoče najti tudi International Forest Fire News. Center trenutno namenja največ pozornosti velikim gozdnim požarom v JV Aziji. G.
Goldammer je izrazil zanimanje za vključitev podatkov o gozdnih požarih v Sloveniji v globalno bazo
podatkov, dostopno tudi na internetu. Zanimivo je
dejstvo, da skušajo centralno bazo podatkov za gozdne
požare urediti v Nemčiji.
Grški kolegi so prikazali stanje v svoji državi, kjer
je ogenj eden najpomembnejših ekoloških dejavnikov
v gozdovih. Močno je prizadeta tudi prehodna cona
pripomočkov

med urbanimi in gozdnimi površinami. Glavni vzrok
gozdnih požarov v Grčiji so namerni požigi. Modeliranje tega vidika požarov je težavno, saj v model ni
mogoče zajeti tudi psiholoških vzgibov požigalcev.
Raziskovalci si pomagajo s posrednimi prijemi, npr.
z vključitvijo podatkov popisa prebivalcev. Grčija ima
številne protipožarne opazovalnice, vendar pa ugotavljajo, da te ne zadoščajo in da potrebujejo tudi prostorsko oceno požarne ogroženosti. Zato uvajajo metodo
ocenjevanja požarne ogroženosti v okolju GlS, ki pomaga pri odločanju kam usmeriti resurse, kaj je trenutno na mestu požara najpotrebnejše in koliko ljudi
in opreme je potrebno. Požarno tveganje je odvisno
od številnih vplivov, zato je sistem sposoben upoštevati parametre, kot so rastlinski pokrov, gorivo, relief,
veter, antropogeni vplivi, zaščitni ukrepi ipd. Zanimiva
je tudi analiza vpliva odzivnega časa grških gasilcev
na obseg pogorele površine. V povprečju znaša odzivni
čas 40 minut in čim daljši je, dalj časa traja, da gasilci
požar pogasijo, in večji je končni obseg požara. Značilen časovni prag je 15 minut: če je odzivni čas 15
minut ali manj, požar navadno ne povzroči velike
škode.
Evropska komisija (DG XII) financira projekt
DELFI, ki ima namen olajšati izmenjavo znanja na
področju gozdnih požarov, okrepiti multidisciplinaren
pristop ter poenotiti terminologijo. Na domači strani
projekta (http://www.cinar.gr/delfi) bo sčasoma mogoče dobiti najnovejše informacije o njegovem poteku,
izdajati pa nameravajo tudi DELFI Newsletter. Vsi,
ki so dejavni na področju gozdnih požarov, se lahko

Slika 1: Računlniška simulacija širjenja požara (Saltus programme- EU)
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Slika 2: Preprečevanje erozije s sečnimi
ostanki (Foto: Jošt Jakša)
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pridružijo omrežju DELFI (informacije na tel.: +301-7250360 ali e-pošta: cinar@hol.gr). Zanimivo poročilo je predstavila italijanska ekipa iz Potenze. Podali so pregled metod ocenjevanja požamega tveganja
na osnovi satelitskih podatkov AVHRR. Predstavili so
tudi preventivo in protipožarno zaščito, ki temelji na
integraciji satelitskih podatkov in meteoroloških modelov. Francoska ekipa strokovnjakov, ki deluje skupaj
s španskimi, portugalskimi, italijanskimi in grškimi
raziskovalci v okviru evropskega projekta Saltus
(http://www.cemagref.fr), pri raziskovanju uporablja
tako statističen (študij preteklih požarov) kot tudi teoretičen in eksperimentalen pristop (računalniške simulacije- slika 1, laboratorijsko opazovanje razvoja
požara). Ekipa iz moskovskega inštituta za jedrsko
varnost je predstavila projekt NOSTRADAMUS, v
okviru katerega so razvili kompleksen računalniški
model širjenja radioaktivnega oblaka. Povezava tega
projekta s problematiko gozdnih požarov je jasnejša,
če upoštevamo, daje na širokem območju okoli Čer
nobila v tleh in v biomasi imobilizirana velika količina
radioaktivnih snovi. Ob izbruhu velikega gozdnega
požara bi se ti onesnaževalci lahko spet sprostili v
atmosfero in prizadeli še nova območja .
Med konferenco smo navezali delovne stike z najpomembnejšimi raziskovalnimi skupinami v Grčiji,
Italiji in Franciji.
V zadnjem sklopu predavanj je bil poudarek na
zaščiti tal po požarih in problemih obnove požarišč.
Erozija je ena od najhujših posledic gozdnih požarov.
Že tako revna in s prstjo slaomna sredozemska rastišča
so po požaru izpostavljena hitremu odnašanju prsti in
izpiranju hranilnih snovi. Prikazani so bili različni
ukrepi za preprečevanje erozije, med boU zanimivimi
paje uporaba sečnih ostankov, ki jih zlagajo v redove
prečno na padnico.
Vsi razpravljavci so ugotavljali, daje hitra in uspešna obnova gozda najboljša zaščita rastišča. Tu pa so
se mnenja, pričela razlikovati, seveda odvisno od okolja, iz katerega je izhajal razpravljavec. Španci, Francozi in Slovenci se pri svojem delu zavzemamo, da
obnova ne poteka le v smeri nasad itve iglastih gozdov,
temveč se skladna z možnostmi usmerjamo v obnove
(naravne, ekonomske in sociološke), ki vodijo k naravnejšim združbam, v večini primerov k združbam listavcev.
Predstavljena je bila patentirana grška naprava
"BULLET PLANTING" SYSTEM, ki jo uporabljajo
za sejanje gozdnega drevja na pogorišča in ki zagotavlja uspešno rast sejank. Naprava je v obliki jeklene
osti različne velikosti, v njeno konico pa se vstavi
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seme, prst, hranila, zaščitna sredstva proti žuželkam,
pesticide in drugo. Vsebina in velikost konice sta različni glede na vrsto rastline, ki jo sejemo, klimatske
in talne razmere ter predhodno pripravo terena za pogozdovanje (e-pošta: kont@eexi.gr). Sejanje se opravi
iz helikopterja, kjer je nameščena "stroj nica", ki strelja
naboje s semenom na površino, ki jo nameravajo pogozditi.
Zadnji dan konference so organizatorji pripravili
odlično ekskurzijo. Obiskali smo nekaj 1OO ha veliko
pogorišče v neposredni bližini Aten. Ogledali smo si
način pogozdovanja in erozijsko zaščito tal. Nato smo
se odpeljali 150 km na sever, obiskali Parnas in arheološki muzej mesta Delti.
Organizatorji so želeli ponuditi priložnost številnim
raziskovalnim skupinam, ki raziskujejo požare, da
izmenjajo izkušnje, ugotovijo morebitne podobnosti
ali različnosti v metodah in rezultatih raziskav, oblikujejo internacionalne raziskovalne skupine, razmis~
!ijo, katere dele raziskav je potrebno v prihodnosti
poglobiti ter kako okrepiti prenos ugotovitev in novih
znanj v operativno delo. Menimo, da je bil s kakovostnimi in zanimivimi predavanji, z udeležbo dobrih
raziskovalnih skupin in dobro izbranimi terenskimi
ogledi namen konference v celoti dosežen.
Zahvaljujemo se slovenski nacionalni komisiji za
UNESCO pri MZT, kije neproračunskim porabnikom
sofmancirala potovanje in udeležbo na konferenci.

Slika 3; Žafran (Crocus sp.) na pogorišču v bližini Aten (Foto:
Andrej Kobler)
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5. obletnica delovanja Zavoda za gozdove Slovenije
Prvega maja letos je minilo 5 let, odkar je pričela
delovati nova organizacija v gozdarstvu, Zavod za
gozdove Slovenije.
Zavod za gozdove Slovenije je javni zavod, ki ga
je na podlagi Zakona o gozdovih ustanovila Vlada
Republike Slovenije. Organizacijsko je sestavljen iz
centralne enote s sedežem v Ljubljani in 8 strokovnimi
oddelki ter iz 14 območnih enot (Tolmin, Bled, Kranj,
Ljubljana, Postojna, Kočevje, Novo mesto, Brežice,
Celje, Naza.Ije, Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota, Sežana). Območne enote so razdeljene na krajevne enote, te pa na gozdne revirje. V Zavod spadajo
tudi 4 gojitvena lovišča s 35 poklicnimi lovci. V javni
gozdarski službi v Zavodu je danes zaposlenih 755
oseb.
5. obletnico svojega delovanja je Zavod za gozdove
Slovenije praznovaJ v letošnjem Tednu gozdov, in sicer
26. maja 1999. Prireditev s slovesnim programom je
bila v dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije na
Večni poti 2 v Ljubljani; V avli je bila ob tej priložnosti
razstava posterjev s prikazom značilnosti in dela Zavoda. Prireditev je glasbeno spremljal Logaški oktet pod
vodstvom pevovodje Janeza Gostiše.
Proslave se je udeležilo nad 100 povabljenih, tako
da je bila dvorana skoraj pretesna. Med udeleženci so
bih predstavniki ministrstev (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za obrambo), poslanci Državnega zbora, predstavniki Mestne občine Ljubljana, Biotehniške fakultete,
gozdarske fakultete iz Zagreba in mnogih drugih organizacij, s katerimi Zavod za gozdove Slovenije sodeluje. Zvrstili so se številni pozdravni nagovori, v
katerih so gostje poudarili uspešen razvoj Zavoda za
gozdove Slovenije in dobro sodelovanje z njim.
Andrej Kermavnar, direktor Zavoda za gozdove
Slovenije, je v svojem nagovoru dejal, daje vodilo pri
delu Zavoda skrb za gozdove in pomoč ljudem. Meni,
da smo z dosedanjim razvojem in delom lahko zadovoljni, in to nam lahko tudi vliva pogum za nadaljnje
zahtevne naloge, ki so poleg mnogih drugih predvsem

količinsko in kakovostno povečanje, izvedbe nege
mladega gozda s strani lastnikov in povečanje usposobljenosti lastnikov gozdov in s tem varnost in kakovost dela. Poudaril je nujnost dobrega sodelovanja
s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, z Upravo
za varstvo narave, Upravo za pospeševanje kmetijstva,
Upravo za zaščito in reševanje ter pričakovanje dobrega sodelovanja z bodočo Kmetijsko gozdarsko zbornico.
Dr. Lojze Marinček, minister za znanost in tehnologijo, sicer tudi gozdarski strokovnjak, je v svojem
nagovoru poudaril, da so številne naloge in odgovornosti, kijih je prinesel novi zakon o gozdovih, z ustanovitvijo Zavoda za gozdove Slovenije prevzeli predvsem mlajši gozdarski kadri, ki so se morali v spremenjenih okoliščinah spoprijeti z marsikatero neznanko in problemom ter morda tudi z neusrn.Jljeno in neutemeljeno kritiko v širših strokovnih gozdarskih krogih. Poudaril je tudi, da Zavod za gozdove Slovenije
kot javna gozdarska služba omogoča celovito in enotno
strokovno obravnavo gozdov.
V programu proslave so bile tudi predstavitve dela
Zavoda za gozdove Slovenije. Načrtovanje razvoja
gozdov in gozdnega prostora z uporabo sodobne informacijske in računalniške tehnike je predstavil mag.
Živan Veselič, vodja Oddelka za načrtovanje razvoja
gozdov in gozdnega prostora. Delo na gozdnih prometnicah, sodelovanje z občinami pri izvedbi razpisov
za izvedbo in prevzem del ter usposabljanje lastnikov
gozdov za dela v gozdovih je predstavil Jurij Beguš,
vodja Oddelka za tehnologijo dela in gozdne prometnice. Predstavljeno je bilo tudi področje stikov z lastniki in javnostjo, pomen in obsežnost tega dela, ki
od gozdarjev v Zavodu zahteva nova znanja in veščine.
Proslava 5. obletnice Zavoda za gozdove Slovenije
ni bila namenjena lahkotnemu ovešanju z lovorikami,
ampak utemeljeni vzpodbudi in podpori pri nadaljnjem
delu, zato so bile vse izrečene besede dragocene in s
strani predstavnikov Zavoda za gozdove Slovenije
hvaležno sprejete.

Tone Lesnik
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Dogajanja ob Tednu gozdov 1999
Za nami je 25. tradicionalni Teden gozdov, vsakoletna prireditev, s katero gozdarji zadnji teden v maju
predstavimo gozd javnosti. Tradicijo, ki jo je pričela
Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva Slovenije, sta
tudi letos nadaljevali Zveza gozdarskih društev SloM
venije in Zavod za gozdove Slovenije. Letošnji Teden
gozdov je potekal od 24. do 31. maja. Tema, ki je
oblikovala dogajanja v letošnjem letu, je bila Spoštujmo gozd. Kot je zadnja leta običaj, se je Teden gozdov
pričel s tiskovno konferenco, ki sta jo v ponedeljek,
24. maja 1999, ob 1Ouri organizirala Zveza gozdarskih
društev Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije. Na
tiskovni konferenci je bilo prisotnih osem novinarjev
(dnevnikov Delo in Dnevnik, tednika Gorenjski glas,
Radia Slovenija l . program in vala 202, Radia glas
Ljubljane, TV Slovenije in STA). Na tiskovni konferenci so bili tudi predstavniki ostalih osrednjih gozdarskih institucij, predstavniki Ministrstva za okolje
in prostor, Uprave za varstvo narave in Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano -gozdarske inšpekcije. Uvodne misli in uvod v dogajanja ob Tednu gozdov ter kratek pregled dela v preteklem letu sta podala
g. Ignacij Pišlar, predsednik Zveze gozdarskih društev
in g. Andrej Kermavnar, direktor Zavoda za gozdove
Slovenije. Po uvodnih besedah sta predsednika odgovarjala na vprašanja novinarjev.
Dogajanja v vseh štirinajstih gozdnogospodarskih
območjih so bila organizirana v sodelovanju območ
nih gozdarskih društev in območnih enot Zavoda za
gozdove Slovenije. Če poskušamo dogajanja ob Tednu
gozdov strniti v nekaj vrstic je najbolje, da jih predstavimo po območjih.
Tolmin:
Dejavnosti v sodelovanju s šolami (poučni izleti,
predavanja, naravoslovni dnevi, literarni natečaj, vodenja učencev po gozdnih učnih poteh). V Ajdovščini
so za obiskovalce odprli novo učno pot. Pri planinskem
domu v Bovcu so prižgali oglarsko kapo in nadaljevali
s prikazom gozdnega dela na star način z uporabo
konjev.
Bled:
Organizirano je bilo srečanje z novinarji, kije bilo
posvečeno vprašanjem o gozdnih rezervatih, odnosih
lastnik-njegova lastninska pravica in urejanju le-te v
prihodnosti. Učenci četrtih razredov so bili tudi letos
povabljeni k likovnemu natečaju. Najboljšim delom
so podelili nagrade. Prireditev so popestrili člani Gozdarskega društva Bled s svojimi fotografijami.
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Kranj:
Tiskovne konference ob Tednu gozdov so se udeležili tudi prosvetni delavci. Šest osnovnil1 šol je sodelovalo na likovni razstavi na temo Spoštuj mo gozd.
Organizirani so bili naravoslovni dnevi, predavanja in
vodenja po gozdnih učnih poteh. Dejavnosti ob Tednu
gozdov so bile dopolnjene s predstavitvijo v lokalnih
medij ih poročanja. Območna enota Zavoda za gozdove
Slovenije je izdala zloženko s predstavitvijo območja.
Ljubljana:
V sodelovanju s šolami so bili organizirani naravoslovni dnevi in vodenja po gozdovih. Osnovne šole
Mestne občine Ljubljana (štirinajst šol) so sodelovale
na natečaju za najboljša literarna dela na temo Spoštujmo gozd. Organizirana je bila okrogla miza na temo
Rimsko zidovje- limes kot kulturna dediščina in ekskurzija na temo Ekološke funkcije gozda v Zasavju.
Svoje dejavnosti so ljubljanski gozdarji predstavili tudi
v lokalnih medijih. Nekaj dni po Tednu gozdov je bila,
še vedno v sklopu dogajanj ob Tednu gozdov, na
Malem vrhu pri Trebeljevem odprta učna pot.
Postojna:
Zaradi obilice snega, kije letos obležal v gozdovih
pozno v pomlad, se je osrednja prireditev postojnskih
gozdarjev, otvoritev gozdne učne poti Sviščaki in
spremljajoča okrogla miza o turizmu v gozdu, nekoliko
zavlekla v začetek junija. Kljub temu so gozdarji v
lokalnih medijih obveščanja ob Tednu gozdov dodobra
zapolnili medijski prostor.
Kočevje:

Organizirana je bila novinarska konferenca. Za
učence osnovnih šol je bil organiziran naravoslovni
tabor in izdana brošura Spoštujmo gozd. Organiziranih je bilo več predavanj in predstavitev na temo gozda. Odprti sta bili razstava Gozdarstvo na Kočevskem
in Roška pešpot.
Novo mesto:
Novomeški gozdarji so za Teden gozdov pripravili
film o delu revirnega gozdarja, prispevke na lokalni
TV in v lokalnem časopisju. Območna enota Zavoda
za gozdove Slovenije je izdala zloženko s predstavitvijo območja. Mladini in vsem ostalim, mladim po
srcu, pa so bila namenjena vodenja po gozdnih učnih
poteh.
Brežice:
Osrednja prireditev brežiških gozdarjev je bila
predstavitev knjige Zeleni zakladi ob Krki in Savi, ki
jo je popestrila projekcija diapozitivov širšega izbora
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za knjigo. Ob knjigi so pripravili novinarsko konferenco in klepet z Brežičan.i.
Celje:
V okviru Tedna gozdov je bila pripravljena enotedenska prireditev na Boču, kjer so prikazali kuhanje
oglja, žganje apna, iznos lesa s konji in potek gozdarskih del z ročnim orodjem. Prireditev so vsak dan
spremljale različne kulturne dejavnosti, ki so popestrile dogajanje. V sodelovanju z Zvezo gozdarskih
društev Slovenije je bil organiziran izlet za gozdarje
veterane.
Nazarje:
Knjižica Zdaj te sprašuje gozd, ki je bila izdana ob
Tednu gozdov, je delo učencev 5. razreda OŠ Blaža
Amiča in nagrajencev literamega natečaja, ki so ga
savinjski gozdarji organizirali v letu 1998. Gozdarji
so gozd približali javnosti tudi z vodenji po učnih
poteh, prikazom oglarjel"\ia, multivizijsko predstavitvijo naravne dediščine in prispevki v lokalnih medijih.
Poleg tega so odp[li še učno pot Kronovo-Debrce.
Slovenj Gradec:
Aktivnosti so se pričele že aprila in so potekale cel
maj. V tem času so gozdarji vodili mladino po gozdu,
po učnih poteh, sodelovali pri naravoslovnih dnevih
in naravoslovnih projektih osnovnih šol. Za učence 4.
razredov v regiji je bil organiziran kviz. Srečanja z
gozdarji so pripravili tudi za najmlajše, to je vrtce. Za
člane Gorske straže so organizirali predavanje o gozdu.
V začetku junija pa so v Vuzenici odprli gozdno učno
pot Pistrov Grad.
Maribor:
Tudi v letu 1999 so mari barski gozdarji v akciji
Dober gospodar izbrali lastnika leta. Za drevo leta je
bila izbrana jere bika (Sorbus aucoparia). Nekaj jerebik so skupaj z osnovnošolci posadili na šolska dvorišča. Za žival leta so izbrali poljskega zajca. Ob Tednu
gozdov so potekale različne prireditve, kot so: predavanje o žolnah v gozdu, medobčinsko tekmovanje v
spretnosti pri delu z motorno žago, razstava fotografij o gozdu in fotoreportaža na vodilno temo Tedna
gozdov.
Murska Sobota:
Gozdarji ob Muri in preko Mure so pričeli Teden
gozdov s kontaktno oddajo na radiu Murs!G val. Po
zgodovinskih virih so povzeli in izvedli ozelenitev
grajskega dvorišča v Negovi. Ljudem so predstavili
redka drevesa in drevesa izjemnih dimenzij. V Čentibi
je bila organizirana okrogla miza o možnostih za sanacijo gozdov, ki jih ogroža bela omela (Viscum
album) . Za konec so pripravili tesarske dneve v
Kobilju.
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Sežana:
lzvedba literamega natečaja na temo Spoštujmo
gozd je potekala za učence predmetnih stopenj vseh
osnovnih šol v območju. Akcija je bila izvedena v
sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. Za vse ljubitelje gozda, ki so želeli pobliže spoznati lepote in skrivnosti slovenske Istre, paje bil organiziran izlet s strokovnim vodenjem.
Ljubljana:
V sredo, 26. maja, je bila slavnostna prireditev ob
5. obletnici Zavoda za gozdove Slovenije. Povabilu
so se odzvali tudi visoki predstavniki ministrstev, poslanci Državnega zbora, predstavniki političnih strank
in Mestne občine Ljubljana.
Telekom Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije izdal telekartico z motom Spoštujmo gozd.
Ob vseh naštetih aktivnostih, prireditvah, otvoritvah in drugih dejavnostih, tu ni mogoče zajeti vsega,
kar se je dogajalo ob Tednu gozdov. Zato naj ne zamerijo tisti, katerih trud in prizadevanja tukaj niso
predstavljena.
Ob vsej pestrosti dogajanj širom po Sloveniji, kije
odraz ustvarjalnosti gozdarstva, je v nekaterih okoljih vseeno zaznati pomanjkanje svežih idej in novih
pristopov pri delu in ozaveščanju javnosti. Naj to ne
zveni kot kritika delu, temveč le kot spodbuda k iskanju novega in boljšega.

Jošt Jakša

Otvoritev gozdne učne poti Mali vrh (Foto: Jošt Jakša)
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Društvene vesti
Pet ekip, da o žogi ne govorimo
Zgodilo se je. Že tretjič. Prvič v Kranjski Gori iz
navdušenja, drugič v Kočevju s pomočjo zagona in
želje in tretjič ... tretjič je že tradicionalno, mar ne?
Ali že čutite dih trajnosti? Odkrijmo nežno tančico
radovednosti in zaupajmo dogodek- III. GOZDARSKI ODBOJKARSKJ TURNIR.
Dvaindvajsetega dne v mesecu ljubezni smo
prestopili meje službene izoliranosti in se v telesnošportni zamaknjenosti podali na vroč ično pot športne
sreče, zmagi in prestižu naproti.
V mestu, kjer Kokra hladi Savo, je zmaga pripad la
ekipi, kaj ekipi, stroju z Bleda. In to že tretjič, da ne
bo pomote. In to kljub temu, da so najstarejša ekipa.
Ni kaj, Gorenjci neradi dajejo oz. prepuščajo, tudi
zmage. Čestitamo še enkrat.
Drugo mesto je pripadlo Kočevju. Še vedno je
skrivnost, kako jim je uspelo. Preverja se identiteta
nastopajočih. Vsaj enemu članu ekipe smo dokazali,
da ima v krvi več bakterij borelioze kot hemoglobina
(dr. Strle je navdušen). Sumljivo Pavle, sumljivo ...
Tretja je bila ekipa manekenov iz Novega mesta.
Najlepše oblečena ekipa .. . pozna se sponzorstvo d.d.ja ... morda je k uvrstitvi pripomogla ena cela navijačica. Super- uspelo vam je.
Odlično četrto mesto je osvojila psihofizično
najstabilnejša ekipa- ŠD ŠTOR. Žal so bile na delu
sovražne sile, ki so z subverzivno dejavnostjo onesposobile orožje ekipe. Poleg tega je ekipa že kazala znake
utrujenosti po napornih pripravah.

Neverjetno peto mesto pa je pripadlo ekipi iz
Slovenj Gradca. Temperament in želja še nista zapustila te ekipe, kar je občutil naš pomožni sodnik (ti, ti
Hans). Res pa je, da so zmagali v družabnem delu
turnirja.
Na koncu je sledila še slavnostna podelitev pokala
in primanj. Žal je to terjalo tudi določene žrtve- človek
je pač na vrhu prehranjevalne verige (običajno).
Naslednji turnir bo. V Novem mestu. V novem
tisočletju. Pričakujemo vas.
Topel pozdrav.
Vaš Robert Krajnc

Servis zmagovalne ekipe

N apovedujemo in vabimo
Natečaj

za fotografije, ki bodo objavl,jene v Gozdarskem vestniku v letu

2000
Naslov letošnjega fotografskega natečaja je
Skrivnosti gozda. S tem želi uredništvo Gozdarskega
vestnika svojim bralcem predstaviti utrip gozda, ki je
skrit vsakdanjemu pogledu in ki je v obilici dogajanj
in doživetij v gozdu vse prevečkrat prezrt, ki pa ne
uide izurjenemu očesu gozdarjev- fotografov. Na natečaju tako pričakujemo fotografije, ki predstavljajo
zanimive, enkratne igre narave, nenavadne oblike rasti
in sožitij gozdnih prebivalcev ter druge posebnosti
gozda in gozdnega prostora.
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Pogoji kandidiranja na natečaju so naslednji:
-Na natečaju lahko sodelujejo fotograti, ki bodo do
vključno 10. JO. 1999 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, barvne fotografije pa morajo biti velike
najmanj 13 x 18 cm. Pri izboru fotografij za
naslovnico Vestnika bodo imele prednost pokončne
fotografije.
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Društve ne vesti
~Vsakdo

lahko predloži največ 40 izdelkov.
Oddanemu gradivu je potrebno priložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov, EMŠO, žiro račun in
davčno številko).
Natečajno gradivo pošljite na naslov: Zveza gaz~
darskih društev Slovenije, Večna pot 2, 1OO 1 Ljubljana, Slovenija, s pripisom Fotografski natečaj GV 2000.
Komisija v sestavi mag. Roberta Brusa, dr. BošDana
Koširja, Barbke Tišler in urednika Gozdarskega vestnika bo pregledala prispelo gradivo in izbrala:
1. Fotografijo leta 2000
2. Sedem fotografij za naslovnice Gozdarskega
vestnika v letu 2000
3. Deset fotografij za trajni odkup materialnih
avtorskih pravic.
~

Izbrane bodo največ tri (3) fotografije istega
avtorja.
Prispevkov, ki ne bodo v celoti ustrezali razpisanim
pogojem, komisija ne bo obravnavala.
Rezultati natečaja in imena avtorjev odkupljenih
fotografij bodo objavljeni v decembrski številki Gozdarskega vestnika. Fotografija leta bo odkupljena za
15.000 SIT bruto, avtor pa bo nagrajen z možnostjo
samostojne razstave svojih fotografij v Galeriji GIS v
letu 2000. Fotografije za naslovnico bodo odkupljene
po 10.000 SIT bruto, druge fotografije pa po 5.000 SIT
bruto.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
Uredništvo GV

Književnost
Sl{ozi Trnovski gozd
Kozorog, Edo: "Skozi Trnovski gozd" (avtor Edo
Kozorog; fotografije: Edo Kozorog in Boris Blaško;
pregledna karta: Vojko Černigoj; sodelavci pri pisanju
besedila: Jože Čermelj, Vojko Černigoj, Ljubo Čibej,
Marko Gasparič, Branka Hvala, Iztok Koren, Danijel
Oblak in Mitja Turk; izdalo Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Posočja v sodelovanju z Regionalnim centrom za okolje- Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe).- Nova Gorica:
Branko d. o. o., 1998.
Prav lična, 30 strani krepkega žepnega formata
(AS) obsegajoča knjižica vsebuje naslednjo jedrnato
strojeno vsebino: Uvod, Trnovski gozd v času in prostoru, Trnovski gozd v očeh gozdarja, Biotska razno~
likost Trnovskega gozda, Trnovski gozd v očeh javnosti, Gozdni bonton, Vodnik skozi Trnovski gozd,
Povzetek v italijanskem in angleškem jeziku in Priporočena dodatna literatura. Knjižica je opremljena s
14 slikami, od katerih je 11 barvnih fotografij - štiri
od teh so na ovitku, ostale pa so karta Trnovskega
gozda iz leta 1736 in dva grafikona. V sredini knjižice
je na dveh straneh karta Trnovskega gozda v merilu
1:65.000.
Trnovski gozd, ki pokriva 9.000 hektarjev visoke
kraške planote, je med največjimi in najbolj ohran~

jenimi gozdnimi kompleksi v Sloveniji. V državni lasti
je že 499 let. Vse države, ki so doslej gospodarile z
njim, so se zavedale njegovega pomena in ga skrbno
varovale. Do nedavnega je veljalo prepričanje, da je
les najpomembnejša gozdna dobrina. V knjižici pa so
predstavljene še pomembnejše vloge gozda, med ka~
terimi posebno izstopata varovalna in rekreativna.
Vodnik je namenjen obiskovalcem Trnovskega gozda, ki ga lahko obiščejo z avtom, kolesom ali peš.
Slednji ga bodo še najbolj doživeli. Med zelo števil~
nimi znamenitostmi je avtor izbral 17 najpomembnejših in jih na kratko predstavil. Te so: Trnovo, Pri
Žagi, smreka v Šibrovi dolini, Lokve, Poldanovec,
javor nad Majsko drago, Smrekova draga, smreka na
javorju ob Paradanski cesti, Golaki, Paradana, Mala
Lazna, Smrečje, Mrzovec, Km ica, Kopitnik, Zavetišče
Antona Bavčarja na Čavnu in Predmeja.
Številni obiskovalci Trnovskega gozda bodo avtorju za lepo predstavitev in vse koristne napotke upravičeno hvaležni . Še bolj pa bi mu bili, če bi namesto
majhne (ne)pregledne karte vodniku priložil večjo
zložljivo, tako, kot jo imamo gozdarji in ki danes ni
več skrbno varovana državna skrivnost. Tako bi se
zlahka orientirali v Jabirintu številnih gozdnih stez,
poti in cest.
Janko Žigon
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Književnost
Propad turjašl\.e graščine - Gozdarstvo turjaške
20. stoletje do 2. svetovne vojne
Pred izidom (avgust/september 1999) je obširno
delo gozdarja Tomaža Kočarja, ki obravnava gozdno
veleposest grofov s Turjaka. Od pomladi leta 1988 pa
do danes, tj. v enajstih letih, se je nabralo res veliko
gradiva (skoraj 300 strani formata Gozdarskega vestnika, 60 fotografij, 5 kart in več skic).
Slovenska kraje\Tiazgodovinaje bila vedno v veliki
meri odvisna od amaterskih zgodovinarjev. Ti so se
ponavadi s svojimi publikacijami oddolžili svojim
rojstnim krajem ali pa krajem svojega službovanja.
Tomaž Kočar, diplomirani inženir gozdarstva, ni
klasičen amaterski zgodovinar, saj raziskuje svoje
ožje, to je gozdarsko področje. Čeprav se je v svojem
življenju uspešno ukvarjal predvsem z varovanjem in
urejanjem gozdov, pa so njegove raziskave bolj usmerjene v smer, ki bi jo lahko imenovali življenje z gozdom, kar pomeni, da gozd ljudi tudi preživlja. Zelo ga
zanima tudi teh niška dediščina. Tako ima izjemno pretanjen posluh za vodne žage in mlinska kolesa sploh,
ki jih raziskuje na širšem slovenskem področju. Leta
1997 je objavil knjigo Vodni pogani v borovniški kotlini, zgrajeni pred 2. svetovno vojno.
Knjiga "Propad turjaške graščine", s katere gozdovi
se je Tomaž Kočar poklicno ukvarjal, je posvečena
gospodarstvu ene najbolj znamenitih kranjskih plemiških rodbin, grofovski turjaški veji Auerspergov.
Njihova posest med našimi nekdanjimi zemljiškimi
gospostvi ni bila nekaj izjenmega, vendar pa je bila
vseeno tako velika, da je funkcionirala kot gozdna
veleposest.
Naše nekdanje plemstvo je zelo težko dojelo, kaj
se je z odpravo fevdalizma z njim pravzaprav zgodilo.
Izpada rednih vsakoletnih fevdalnih dohodkov niso in
niso mogli nadomestiti. Preobrazba zemljiških gosposk v kapitalistične obrate je bila zelo počasna, za
mnoge prepočasna in neuspešna, saj so morali graščine
zaradi prezadolženosti prodati.
Gospodarsko življenje nekdanje slavne kranjske
plemiške rodbine, grofov Turjaških, v zadnjih desetletjih njenega aktivnega delovanja na Kranjskem je
bi lo predvsem v znamenju nekakšnega zapoznelega
gospodarskega prebujanja, ki gaje ilustrirala usmeritev v žagarstvo kot najnižjo stopnjo lesnopredelovalne

graščine

od prehoda v

industrije. Odnos do napredka se je kazal predvsem v
razmerju med vodnimi in parnimi žagami, saj so le-te
zagotavljale ne le trajnejše izkoriščanje lesnih zalog,
ampak tudi izkoristek teh tam, kjer ni bilo na razpolago
zadovoljivih vodnih virov. Zdi se, da bi veleposest
preživela, če je ne bi zatrla politika, najprej starojugoslovanska z agrarna refonno, med vojno uničenje
gradu, po vojni pa preprečitev njegove obnove, k.i so
jo zahtevali kmetje, in seveda razlastitev "sovražnikov
naroda", kar Auerspergi nikoli niso bili. Politično uničenje ene naših najslavnejših in najstarejših plemiških
družin, ki pa ni bila pripravljena sprejeti jugoslovanstva, predstavlja enega izmed vrhov nerazsodnosti
slovenske politike.
Zaradi uničenja veleposestniškega gospodarskega
arhiva po 2. svetovni vojni se je moral Tomaž Kočar
nasloniti na arhivsko gradivo, povezano s predvojna
agrarna reformo, in na ustne vire. Poleg posestnih
razmer in gradnje žag ter njihove tehnične opremljenosti so ga zanimali predvsem delavci na veleposestvu.
V knjigi jim posveča veliko prostora, kar daje knjigi
izjemno vrednost. Pred nami tako zaživi svet med
Ljubljano, Turjakom, Krimom in Mokrcem. Kočarjeva
knjiga zato ni pusta, kot se pogosto dogaja gospodarskim in socialnim pregledom, ampak izjemno pripovedna, človeško topla pa tudi tragična. Avtor je prisluhnil
vsem, tudi najnegativnejšim govoricam in jih soočal
z javnim mnenjem. Trudil seje za objektivno pripoved
in jo v večini primerov tudi dosegel. Presegel je nekdanje črno-belo slikanje, ki pozna neskončno dobre in
uboge delavce ter hudobne in zanikrne delodajalce.
Pred desetletjem je bil v slovenski znanosti dosežen
dogovor, da mora vsaka znanstvena disciplina sama
skrbeti za raziskovanje svoje preteklosti. Gozdarji
jemljejo ta dogovor še najbolj resno in so pri tem tudi
najbolj učinkoviti. Čeprav bodo imeli zgodovinarji na
nekatera splošna dejstva, ki jih navaja avtor iz širše
zgodovine, upravičene pripombe, pa se bodo lahko z
gospodarsko-socialnega področja knjige izjemno veliko naučili . To je bilo tudi odločilno pri sklepu uredništva Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino, da v organizacijskem pogledu pomaga avtorju
pri izdaji knjige.
Stane Granda
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Kadri in izobraževanje
Pregled višješolskih diplomskih nalog diplomantov Oddelka za gozdarstvo
in obnov lj ive gozdne vire Bioteb iške fal\ultete v Ljubljani, zagovarjanih
v letu 1998
ARNIČ Marko 1STRMŠEK Franc
NARAVOSL0\!1\;A POT TIČJAK V SKLOPU SOCIALNIH FUNKCIJ GOZDA V GOSPODARSKI ENOTI
GORNJI GRAD.- 1998, X, 64 s., 13 virov
Mentor: prof. dr. Boštjan Anko, recenzent: doc. dr. Jurij Diaci, datum zagovora: 12. l. 1998

YUGA, Matej
SPREMINJANJE LASTNINSKIH RAZMER V GOZDOVIH TOLMINSKEGA GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA.- 1998, VII, 33 s., 18 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 29. l. 1998
FURLANI, Vladimir
PRJMERJAVA USPEŠNOSTI GOSPODARJENJA Z JELENJADJO V ZVEZI LOVSKIH DRUŽIN
NOTRANJSKE V OBDOBJIH 1987-1991 IN l 992-1996.- 1998, XIV, 69 s., 12 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 29. l. 1998
ŽNIDARŠIC, Miha
SPREMINJANJE RAZŠIRJENOSTI NEKATERIH VRST DIVJADI NA VZHODNEM KONCU LGO
DOLOMITL- 1998, VIII, 43 s., 102 vira
Mentor: prof dr. Miha Adamič, recenzent: prof dr. Boštjan Anko, datum zagovora: 29 . l. 1998
OGRIN, Rok
RAZŠIRJENOSTGAMSA NA VISOKEM KRASU.- 1998, IX, 50 s., 22 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič , recenzent: prof. dr. Boštjan Anko, datum zagovora: 29. 1. 1998
JEROVŠEK, Kostja
PRIMER UREDITVE GOZDNATEGA OBMOČJA ZA TURISTIČNO VLOGO.- 1998, X, 70s., 36 virov
Mentor: prof. dr. Boštjan Anko, recenzent: doc. dr. Jurij Diaci, datum zagovora: 16.03. 1998
ČRNIČ, Roman
DINAMIKA IZVAJANJA IN KAKOVOST OPRAVLJENE SEČNJE V REVIRJIH MOKRC fN TURJAK.1998, IX, 71 s., 13 virov
Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 16. 3. 1998
VONČINA, Samo
ZNAČILNOSTI IN SPREMINJANJE POSESTNIH RAZMER NA ZAHODNEM POHORJU.- 1998, IX, 70

s. , 6 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 16. 3. 1998
AREH, Primož
SOCIALNO EKONOMSKE ZNAČILNOSTI LASTNIKOV ZASEBNIH GOZDOV NA OBMOČJU
ZASELKA ZAVRŠE.- 1998, Vll, 67 s., 12 virov
Mentor: prof dr. Iztok Wink.Jer, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 16. 3. 1998
FLAJS, Uroš
RJAVI MEDVED NA DOLENJSKEM IN NJEGOVE SELITVENE POTI.- 1998, VIr, 40 s., 18 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: l 6. 3. 1998
TODOROV, Peter
OBČINSKI GOZDOVI; POTREBA AU BREME?- 1998, VII, 53 s., 12 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 22.4. 98
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LONGAR, Matjaž
ZNAČILNOSTI ŠIRJENJA JELENJADI V NOVOMEŠKEM LOVSKOGOJITVENEM OBMOČJU.- 1998,
VIII, 53 s., 22 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 22.4. 98
BEBER, Marko
ČASOVNAPRIMERJAVADVEHMETODOCENJEVANJAPOŠKODBDREVJAZARADIPRIDOBIVANJA

LESA.- 1998, VI, 32 s., 22 virov
Mentor: doc. dr. Boš~ an Košir, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 1). 5. 1998
OBID, Egon
POMEN GOZDOV ZA KMETIJE V ŠENTVIŠKI PLANOTI.- 1998, 67 s., 16 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 11. 6. 1998
AUGUST, Nikolai
ČASOVNA IN PROSTORSKA DINAMIKA GLAVNIH LOVNIH VRST PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI NA
PRIMORSKEM.- 1998, VI, 40 s., 57 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 11. 6. 1998
ORAŽEM, Franc
POGLEDI RAZLIČNIH SKUPIN LASTNIKOV GOZDOV NA GOZD IN GOZDARSTVO.- 1998, X, 40 s., 3 viri
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 11. 6. 1998
VESEL, Aleš
AVTOMOBILI ZA POTREBE ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE.- 1998, IX, 64 s., 33 virov
Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 12. 6. 1998
MARUŠIČ, Janez
ŠTUDIJ ČASASEČNJE S STROJEMTIMBERJACKFMG 1270VGOSPODARSKI ENOTI RAVNIK.-1998,
VII, 38 s., 14 virov
Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: prof. dr. Marjan Lipoglavšek, datum zagovora: 12. 6. 1998

ČEPERKOVIČ, Miran
ANALIZA VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST V KRAJEVNI ENOTI POSTOJNA.- 1998, VIII, 40 s., 15 virov
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: doc. dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 12. 6. 1998

GRGURAŠ, Damir
ODKUP LESA NA PANJU IZ ZASEBNIH GOZDOV.- 1998, VIII, 26 s., 14 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 1O. 7. 1998
KOGOVŠEK, Franc
VPLIV AVTOCESTE UUBLJANA-OBREŽJE NA MIGRACIJE VELIKIH SESALCEV:- 1998, VII, 60s., 36 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: doc. dr. Igor Potočnik, datum zagovora: 1O. 7. 1998
LESIČAR, Janez
STROKOVNA IN TEHNIČNA USPOSOBLJENOST REGISTRIRANIH GOSPODARSKIH DRUŽB
OBMOČJA CELJE ZA DELO V GOZDU.- 1998, VII, 41 s., 10 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. [gor Potočnik, datum zagovora: 1~. 7. 1998

PLANINŠEK, Marjan
IZVAJANJE GOZDNOGOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL V GE JURKLOŠTER.- 1998, VII, 38 s., 15
virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Igor Potočnik, datum zagovora: 13. 7. 1998
SOKLIČ, Boštjan
VPLIVPROMETANADIVJADVGORENJSKEMLOVSKO-GOJITVENEMOBMOČJU.- I998,IX,36s., lOvirov

Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: doc. dr. Igor Potočnik, datum zagovora: lO. 7. 1998
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VALJAVEC, Branimir
ANALIZA SPRAVILA LESA V ALPSKIH RAZMERAH Z VEČBOBENSKIM ŽIČNIM ŽERJAVOM S
STOLPOM- SYNCROFALKE Z VOZIČKOM SHERPA- U3.- 1998, VI, 33 s., 13 virov
Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 13. 7. 1998
OMAHEN, RUDI
VREDNOSTNI PRIRASTEK SESTO JA IN NJEGOV POMEN V GOJENJU GOZDOV.- 1998, VII, 44 s., 13 virov
Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: doc. dr. Jurij Diaci, datum zagovora: 31.8. 1998
BREG, Franci
PROBLEMI VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST V GOE ČRNA- SMREKOVEC. 1998, VIII, 47 s., 18 virov
Mentor: doc. mag. Andrej Dobre, recenzent: doc. mag. Aleš Horvat, datum zagovora: 3. 9. 1998
LOMBAR, Vanjo 1 LIČOF, Slavko
RJAVI MEDVED (Ursus Arctos L.) IN PAŠNIŠTVO NA GORENJSKEM.- 1998, IX, 39 s., 13 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 3. 9. 1998
ČERNEC, Janez
UPORABNOST LESENIH KONSTRUKCIJ V GOZDNEM GRADBENIŠTVU- PRIMER REVIRJA TABORKE ŽALEC.- 1998, VIII, 49 s., 1Ovirov
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 25. 9. 1998

ZUPANČIČ, Matej
PROIZVODNJA IN PRODAJA LESA IZ ZASEBNIH GOZDOV V GOZDNOGOSPODARSKI ENOTI
ČEMŠENIK.- 1998, VII, 43 s., 3 viri
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Igor Potočnik, datum zagovora: 25. 9. 1998

JERMAN, Roman
GOZDNO GOSPODARSKE POSLEDICE UJME NA GOZDNI POSESTI DEJANA ZORKA.- 1998, X, 56 s.,
17 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 25. 9. 1998
FRANKOVIČ, Silvo
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST IN VIZIJA PROMETNEGA RAZVOJA- REVIR BUKOVICA. 1998, IX,
52 s., 12 virov
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 15.1 O. 1998

TORJAN, Mitja
OPREMLJENOST LASTNIKOV GOZDOV ZA DELO V GOZDU V GOSPODARSKI ENOTI BRKINI Il.
1998, VIII, 49 s., 7 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Igor Potočnik, datum zagovora: 15. 10. 1998
VINTAR, Bojan
RAZVOJ IN RAST SMREKOVIH NASADOVNARASTIŠČIH LISTAVCEV V GOE ŠENTJERNEJ.- 1998,
VII, 56 s., 5 virov
Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: prof. dr. Marko Accetto, datum zagovora: 14. 10. 1998
KOKALJ, Ferdinand
ANALIZA GOZDARSKEGA IN NEGOZDARSKEGA PROMETA NA CESTI KRNICA-MRZLI
STUDENEC.- 1998, VIII, 32 s., 13 virov
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 19 .11. 1998
KRIŠELJ, Tomaž
ČASOVNA ŠTUDIJA DELA IN UGOTAVLJANJE UČINKA PRI IZVLEKU LESA Z ŽIČNIM ŽERJAVOM
"SAVALL".- 1998, VI, 41 s., 7 virov
Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 19. Il. 1998
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LAKOTA, Mitja
GOZDARSKA IN NEGOZDARSKA RABA GOZDNE CESTE V VRATA.- 1998, VI, 35 s., 7 virov
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 19. 11. 1998
FABJAN, Danilo
POŠKODBE V SESTOJU PRI SEČNJI IN SPRAVILO LESA Z VEČBOBENSKIM ŽIČNIM ŽERJAVOM S
STOLPOM- SYNCROFALKE.- 1998, VIII, 39 s., 13 virov
Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 19. Il. 1998
LEBAN, Florijan
ANALIZA ZARAŠČANJA V OBMOČNI ENOTI TOLMIN.- 1998, VI, 41 s., 13 virov
Mentor: doc. dr. Andrej Bončina, recenzent: doc. dr. Jurij Diaci, datum zagovora: 26. Il. 1998
ARL, Branko
SPREMLJANJE NEPOSREDNE GOZDNE PROIZVODNJE V GG SLOVENJ GRADEC.- 1998, IX, 70s.,
Il virov
Mentor: doc. dr. Boš~an Košir, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 26. 11. 1998
KLANČAR, Robert

TRSTJE- OHRANJEN GORSKI GOZD.- 1998, VHI, 65 s., 25 virov
Mentor: prof. dr. Boštjan Anico, recenzent: doc. dr. Jurij Diaci, datum zagovora: 22. 12. 1998
ČREŠNAR, Boris
ZNAČILNOSTI GOZDNIH CESTNA OBMOČJU SV. DUHA GGE SELNICA OB DRAV1.- 1998, VU, 59 s.,

5 virov
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 22. 12. 1998
OSMAK, Slavko 1OBERSTAR, Branko
NASTANEK fN ORGANIZACIJA GOZDARSTVA GRČA D.D.- 1998, IX, 93 s., 12 virov
Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 22. 12 . 1998
PAVŠIČ, Marko
IZGUBE DIVJADI ZARADI PROMETA NA SEVERNEM PRIMORSKEM.- 1998, IX, 68 s., 27 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: doc. dr. Igor Potočnik, datum zagovora: 22. 12. 1998

BOBEN, Jože 1JANEŽ, Boštjan
VRAČANJE GOZDA NA OPUŠČENE KMETIJSKE POVRŠfNE V GOZDARSKEM REVIRJU HINJE.- 1998,
XV, 142 s., 11 virov
Mentor: prof dr. Marijan Kotar, recenzent: prof. dr. Marko Accetto, datum zagovora: 28. 12. 1998
HORVAT, Zdravko
GOZDNOGOJITVENI PROBLEMI V KOBlLJSKEM GOZDU.- 1998, XI, 104 s., 16 virov
Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: prof. dr. Marko Accetto, datum zagovora: 28. 12. 1998
BERNIK, Andraž
UPORABA GPS ZA KARTIRANJE GOZDNIH VLAK.- 1998, VII, 20 s., 4 viri
Mentor: doc. dr. Aleš Breznikar, recenzent doc. dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 24. 12. 1998
Pregled pripravi.la mag. Teja Koler-Povh

Popravek:
V prispevku Novi magistri v gozdarstvu, objavljenem v Gozd V 57 ( 1999) 4, je izpadel pripis na koncu:
Gradivo uredila mag. Teja Koler-Povh
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Zanimivosti
Gozdarstvo na internetu
Računalništvo je v gozdarstvu

prisotno že kar nekaj
Danes si le težko predstavljamo, kako bi obdelovali podatke brez pomoči teh sivih zaboj ev pod pisalnimi mizami. Z njimi je delo zelo olajšano, povzročili
pa so tudi dosti sivih las ljudem, ki se trudijo, da stvari
potekajo kot je treba. Seveda je za napako zmeraj kriv
računalnik in nikoli prst, ki pritisne na napačno tipko.
Danes si težko predstavljam dopis, napisan na pisalni
stroj. Verjetno bi porabil stekleničko korekturne tekočine za tole, kar zdaj pišem, koš pa bi bil poln napol
popisanih listov. Morda je prva korist računalništva
za gozd prav manjša poraba papirja?
Brskanje po internetu je v naših domovih in službah, večinoma iz radovednosti in zaradi zanimanja za
čem novim, dokaj razširjeno. Še posebej v zadnjih
dveh letih, ko število privržencev, ki se vržejo v džunglo informacij, ki jih ta medij nudi, nenehno narašča.
Vendar nekateri še vedno menijo, da je to medij za
mulce, ki lahko po njem surfajo in igrajo igrice do
onemoglosti pozno v noč, dokler jim starši ne blokirajo
telefonske linije. Dejstvo je, da je internet tu. Kako
bomo znali izkoristiti prednosti in uporabnost tega
medija, paje odvisno od nas samih.
Kje je gozdarstvo na internetu v Sloveniji? Pravzaprav ga do pred dobrim letom sploh ni bilo. Ko sem
na enem izmed največjih strežnikov na svetu, Altavista, vpisal besedo "gozdarstvo",je bilo število zadetkov enako nič . Pogledal sem še na naš slovenski strežčasa.

nik Mat' kurja, pa ni bilo nič boljše. Moram reči, da
tudi danes ni kaj dosti boljše. Ali gozdarji res ne potrebujemo interneta? Ali ga ne uporabljamo? Ali ni na
internetu za gozda~a nič zanimivega? Vsa ta vprašanja
so me nekako pripeljala do spoznanja, da mogoče gozdarji zamujamo veliko priložnost, ki nam jo nudi internet. To priložnost vidim predvsem v:
- takojšnji dostopnosti do informacij,
~ izmenjavi izkušenj in mnenj (elektronska pošta in
konference),
- predstavitvi gozdarja in gozdarstva širši javnosti,
- splošni informiranosti in aktualnosti dogajanj v
stroki.
Gozdarji smo danes nepovezani. Možnost večje
povezanosti, aktualne informiranosti, izmenjave izkušenj gozdarjev po vsej Sloveniji nam labko dokaj poceni nudi prav internet. Od nas samih je odvisno, ali
smo pripravljeni izkoristiti ta, danes vse bolj razširjen
informacijski sistem sodobne družbe.
Si predstavljate na primer konferenco na temo gozdarstva v Sloveniji preko interneta? Slišati je grozno,
a to ni nič novega. Vsak lahko preko internetovega
strežnika ustvari svoj kanal, na katerem lahko po mili
volji govori o kaki temi. Verjetno bi bilo kar pestro.
Zakaj pa ravno preko interneta? Naštejmo nekaj prednosti: stvar je poceni, na enem mestu se zberejo gozdarji z različnih področij, različnih profilov, možna je
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Zanimivosti
izmenjava izkušenj, novih idej, reševanje problemov,
vsak lahko izrazi svoje misli in še bi lahko naštevali.
Mislim, da bi bilo kar zanimivo.
Na območni enoti smo v sklopu tedna gozdov v letu
1998 izdelali spletno stran, ]ej predstavlja našo območ
no enoto. Besedila so prispevali vodje krajevnih enot,
vodje odsekov in posamezniki, zaposleni na območni
enoti. Spletno stran smo izdelali z namenom, da bi
predstavili naše območje in dejavnosti Zavoda za gozdove območne enote Maribor v tem vse bolj aktualnem
mediju - internetu.

Objavo spletne strani nam je omogočil kibernetični
prostor z imenom Ki bla v Mariboru, ki nam je odstopil
prostor na svojem strežniku.
V letu 1998je stran obiskalo okoli 500 ljudi. Spletno stran lahko najdete na naslovu http://www.kibla.
org/zgs/zgs .
V letu 1999 bomo stran obnovili in v krajši obliki
prevedli v tuj jezik.
Boris Črešnar

In memoriarn
Nepozabnemu gozdarju in lovcu Robertu Korenu v
spomin
27 . maja 1914 je zagledal luč sveta Robert Koren.
Starši so stanovali v Slov. Konjicah. Oče je bil avstrijski financar in družina se je morala večkrat seliti v
različne kraje njegovega službovanja.
Po končani meščanski šoli v Celju in Mariboru je
Robert uspešno končal takratno gozdarsko šolo v Mariboru. Leta 1936 sta z bratom dvojčkom dobila prvi
službi: brat kot učitelj v Makedoniji in Robert Koren
kot gozdar pri knezu Odescalskem v Iločkem srezu na
Fruški gori. Leta 1940 gaje po premestitvi v Jurklošter
doletela okupacija. Prisilno je bil mobiliziran v nemško
vojsko, kjer je prestal vse vojne preizkušnje na različnih evropskih frontah, in se nato srečno vrnil v svoj
rojstni -kraj.
Po letu 1945 je že dobil prvo zaposlitev pri takratni
gozdni upravi v Lukanji na Pohorju. Z vso vnemo in
zagnan ostjo se je lotil dela ter s svojimi strokovnimi
izkušnjami organiziral gozdno proizvodnjo. Takrat
nismo poznali delovnega časa; zaradi strogo obvezujočih nalog se je delalo od jutra do mraka, tudi ob
nedeljah in praznikih. Za izvajanje plana je takrat skrbela posebna kontrolna komisija, ki je bila gozdarjem
strah in trepet, saj so morali postavljene naloge v roku
in dosledno izvršiti.
Od leta 1949 je v Radljah ob Dravi opravljal službo
vodje gozdne uprave v Podvelki. Že od vsega začetka
službovanja je bilo njegovo delo povezano z naravo
in lovom, saj je med delovne obveznosti gozdarjev
spadala tudi skrb za divjad. Svojo službeno pot je

nadaljeval na Okrajni
upravi za gozdarstvo
Maribor, kjer so mu
bile zaradi njegove široke razgledanosti, izkušenj in prakse zaupane odgovorne naloge. Te je vedno vestno in dosledno opravljal. Mnogo prostega časa je posvečal tudi delu z mladino in skrbi za mlade lovce.
Kot predsednik izpitne komisije Lovske zveze in
kot aktiven, predan lovec- gojitelj je pomagal vzgoj1ti
mnoge mlade !ovce. Še kot upokojenec je bil aktiven
tako v gozdarstvu kot pri delu z mladino, v kateri je
videl in občutil svoje zadovoljstvo.
Ponosen je bil tako na svoje sinove kot tudi na svojo
življenjsko družico, ki jo je prehitro izgubil. V vsem
svojem življenju je bil skromen in iskren sodelavec,
voljan pomagati vsakemu, predvsem pa mladim gozdarjem in lovcem.
Kljub vsem prestanim težavam, težkim in včasih
brezizhodnim situacijam, ki so ga spremljale skozi
živUenje, je ohranil svoj neprecenljiv humor. S svojo
kleno osebnostjo in dobro voljo je znal v prvih povojnib letih reševati težko izvedljive naloge.
Robert Koren nam bo tako ostal v nepozabnem
spominu kot dober strokovnjak, skrben oče in velik
lovec - vamh narave.
Franc Cafnik
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V Gozdarskem vestniku smo za oglaševanje namenili kar nekaj najbolj odmevnih strani. Po dosedanjih
izkušnjah sodeč so bralci oglase toplo sprejeli in se nanje tudi primerno odzvali.
Sicer pa, prepričajte se sami . Ponujamo Vam možnost predstavitve Vaših dejavnosti, proizvodov in storitev
v Gozdarskem vestniku na straneh , ki jih boste sami izbrali.
Za vse dodatne informacije pokličite uredništvo Gozdarskega vestnika, tel. : 061 271 407, ali pišite na naslov:
Gozdarski vestnik, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, e-mail: gozdarski .vestnik@gov.si.
CENIK OGLASNEGA PROSTORA
Tri ali več obiav

Enkratna obiava

Dimenzije oglasa
(širina x višina)

barv ni tisk

OVITEK- zadaj

165 mm x 235 mm

100.000 SIT

i OVITEK- znotraj

čmo-beli

tisk

barvni ti sk

80.000 SIT

85.000 SIT

čmo-beli

tisk

68.000 SIT

165 mm x 235 mm

80 .000 SIT

70.000 SIT

68 .000 SIT

60.000 SIT

1 STRAN- notranja

165 mm x 235 mm

75.000 SIT

65.000 SIT

64.000 SIT

54.000 SIT

112 STRANI

145 mm x 102 mm

45.000 SIT

40.000 SlT

38.000 SIT

35.000 SIT

30.000 SIT
145 mm x 50 mm
DDV (8 %) m film1 za barvn1 tisk niso vključeni v ceno.

26.000 SIT

26.000 SIT

13.000 SIT

J 14 STRANI

Ob treh ali več celostranskih objavah oglaševalcem pripada tudi 1-2 strani predstavitve podjetja oz.
dejavnosti v eni izmed številk Gozdarskega vestnika.
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VSEBINA ZBORNIKA VARNOST IN ZDRAVJE PRI GOZDNEM DELU

ZA BOLJŠO VARNOST lN ZDRAVJE PRI GOZDNEM DELU!

VARNOST V SLOVENIJI IN PRI SOSEDIH
KotnikA., Medved M.:

TEŽJE NEZGODE PRI DELU V SLOVENSKIH ZASEBNIH GOZDOVIH V OBDOBJU OD LETA
1981 DO 1993
KumerP.:

VARNOST DELA V DRžAVNIH GOZDOVIH SLOVENIJE
FavaiM.:

NEZGODNO ZAVAROVANJE OSEB, KI OPRAVLJAJO GOZDARSKI POKLIC
Martin ič 1., Frkovic P.:

SIGURNOST 1 ZDRAVLJE PRI ŠUMSKOME RADU U HRVATSKOJ
Stadlmann H.:

VARNOST PRI DELU V AVSTRIJSKEM GOZDARSTVU
MedvedM.:

NEZGODE IN TVEGANJE PRI POKLICNEM IN NEPOKLICNEM DELU V GOZDU

ZAGOTAVLJANJE VARSTVA IN ZDRAVJA
Plesničar B.:

ZAGOTAVLJANJE VARSTVA PRI DELU PRI MANJŠIH PRAVNIH OSEBAH, KI IZVAJAJO
PROIZVODNA DELA V GOZDARSTVU
kastelicA.:

VARSTVO PRI DELU NA GOZDNEM GOSPODARSTVU NOVO MESTO
SlavecJ.:

ORGANIZIRANOST VARSTVA PRI DELU NAZAVODU ZA GOZDOVE SLOVENIJE
VončinaR.:

VIDIKI HUMANIZACIJE DELA PRI POSODABLJANJU SPRAVILA LESA Z ŽIČNICAMI
Dolenšek M.:

·

VARNOST PRI DELU V SLOVENSKEM KMETIJSTVU

MOŽNOSTI IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE
Lipoglavšek M.:

IZBOLJŠANJE VARNOSTI PRI GOZDNEM DELU
RebulaE.:

OMEJEVANJE OBREMENl~EV SEKAČAPRI DELU Z MOTORNO ŽAGO
Strle F.:

LYMSKA BOR ELI OZA
Uršič C., Fatur- Videtič A.:
DELOVNI INVALIDI V GOZDARSKIH DRUŽBAH
BegušJ.:

VLOGAZAVODAZAGOZDOVE SLOVENIJE PRI OSVEŠČANJU LASTNIKOV GOZDOV ZA VARNO
DELO

ZAKONODAJA IN IZOBRAŽEVANJE
Stare D.:

VLOGA POLICIJE PRI OBRAVNAVANJU NEZGOD V ZASEBNEM SEKTORJU GOZDARSTVA IN
KMETIJSTVA
SrnaM.:

PREDPISI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V OKVIRU IMPLEMENTACIJE
SMERNIC- DIREKTIV EVROPSKE UNIJE
Petriček T.:

ZAKONODAJA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
KalčičM.:

.

NEKATERI INSTITUTI POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V POVEZAVI Z
VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU
VrtovecP.:

OSNOVNA POKLICNA IZOBRAZBA- PRVI POGOJ ZA VARNO IN ZDRAVO DELO V GOZDARSTVU
FerčecM.:

DELO V GOZDU MORA BITI (OSTATI) VARNO!

1

v
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SOSKO GOZDNO GOSPODARSTVO
TOLMIN d. d.
Brunov dre ored 13, 5220 Tolmin
tel.: 386 65 18 11 300
faks: 386 65 81 820
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Z 52 LETNIMI IZKUSNJAMI
• OPRAVLJAMO SEČNJO IN SPRAVILO LESASPECIALIZIRANI SMO ZA ŽIČNIČARSKO SPRAVILO
TUDI NA NAJBOLJ ZAHTEVNIH TERENIH,
• IZVAJAMONEGOVALNAINVARSTVENADELA
GOZDOV,
• PROJEKTIRAMO, GRADIMO IN VZDRŽUJEMO GOZDNE
CESTE IN VLAKE TER OPRAVLJAMO MINERSKA IN
DRUGA ZEMEUSKA DELA,
• NUDIMO SERVISNE STORITVE ZA GOZDARSKE,
KMETIJSKE IN GRADBENE STROJE,
• ODKUPUJEMO LES NA PANID IN NA KAMIONSKI CESTI,
• PRODAJAMO GOZDNE LESNE SORTIMENTE RAZNIH
DREVESNIH VRST IN KAKOVOSTI TER DRUGE GOZDNE
PROIZVODE,
• OMOGOČAMO, DA TUDI VI DOBITE REVIJO CENEJE.

••

ZVEZA
GOZDARSKIH

DRUŠTEV
SLOVENIJE

OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU

Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse znanstven_e in strokovne prispevke (v nadaljevanju vodilni
prispevki) recenziramo, ostale prispevke recenziramo po presoji uredništva. Uredništvo si pridržuje
pravico do popravkov prispevka. Avto~i lahko zahtevajo popravljen prispevek v pregled.
Prispevek mora biti opremljen z imeni in priimki avtorjev, njihovo izobrazbo in strokovnim nazivom
ter točnim naslovom ustanove, v kateri so zaposleni, oziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni).
Prispevki so honorirani po merilih, ki jih določa 10 ZGDS, zato morajo vsebovati še št. žiro računa,
EMSO in davčno številko avtorjev ter njihov avtorski delež. Stroške prevajanja, slovenskega in
angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo. Prispevki so lahko dostavljeni na uredništvo
osebno, s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti. Vodilni prispevek je treba poslati na GV v
originalu in dveh kopijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60 dni pred želeno objavo. Prispevke
za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30 dni pred objavo. Aktualne novice
sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po objavi vračamo diapozitive, fotografije
in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim razmikam med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRD~zgradbo (uvod,
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biN opremljeni s slovenskim in angleškim
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščen im povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezični·m besedilom
preglednic, grafikonov in slik. Poglavja naj bodo oštevilčena z arabskfmi številkami dekad nega sistema
do četrtega nivoja (npr. 2.3.1.1 ). Obvezna je uporaba enot SI in dovoljenih enot zunaj Sl. Opombe
med besedilom je treba označiti zaporedno in jih dodati na koncu. Latinska imena morajo biti izpisana
tležeče (Abies alba Mili., Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaj-a po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključ'iti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citiran.e vire in literaturo se navede· na lkoncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po
abecednem redu pri'imkov prv.ih avtorjev oziroma po abecednem redu naslova dela, če delo ni
avtorizirana. Vire istega avtorja je treba razvrstiti kronološko in z dodano črko, če gre za več del
istega avtorj.a v istem letu. Pnimeri:
BAGATELJ, V., 1995. Uvod v SGML.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgml/sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J. 1GRANT, G. E. 1JOHNSON', E. 1TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. 1 MOORE, 8., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projek•tiranje gozdnih cestLjubljana, Spl'ošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ZGAJNAR, L., 1995. Sekan.ci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko~avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potenciallnl energetski
vi'r za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestruktur.iranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
-- - , 1996. Enciklopedija Slovenije.- 1O. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90.
v

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti, opremljeni z zaporednimi oznakami. Njihove
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila se uporablja
decimalno vejico, Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne datoteke, je treba v besedilu
označiti z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko,
imenom avtorja in oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuje s presledki. Ročno izdelani grafikoni
in slike morajo biti neokvirjeni ter izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo
biti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj 1,5 mm). Za
objavo barvne fotografije potrebujemo kontrastno barvno fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv.
O objavi barvne fotografije in njenem položaju med besedilom odloča uredrrik.
Uredništvo GV
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Gozd in gozdarstvo Slovenije .. prispevek Evropski uniji
V razmerah svetovnih konkurenčnih tekem, hitrega in dragega razvoja,
nujnih razvojnih in proizvodnih specializacij in zato hkrati tudi nujnih povezav pri razvoju in proizvodnji ter seveda tudi pri trženju in naložbah smo
v Sloveniji kljub brezbrižnemu odnosu do strateško napačnega drobljenja
večjih podjetniških sistemov brez dvoma že med pripravami na osamosvojitev razmišljali o nujnosti povezanja Slovenije v neko večjo gospodarsko
skupnost.
Pri tem se je Evropska unija, ki združuje večino gospodarsko najpomembnejših držav stare celine, zelo očitno kazala kot skupnost, ki bi
Sloveniji lahko dala ne le potrebne gospodarske vezi, ampak bi jo tudi v političnem in kulturnem
pogledu oddaljila od balkanskega kotla, v katerem Slovenci s svojimi narodnostnimi in kulturnimi
običaji nikoli nismo koreninili in nam tudi ni bilo posebno do tega, da bi se to zgodilo. Vstop v
to zvezo je zato za Slovenijo očitno ne le optimalna, ampak edina sprejemljiva združitev.
Pogajanja in prilagajanja potekajo skladno z razumljivim spoznanjem, da mora pač Mohamed
h gori. Slovenija potrebuje integracijo mnogo bolj kot Evropa, kar njeno neenakopravnost v
pogajanjih in prilagajanjih še povečuje.
V obsežnem projektu prilagajanja gospodarskega, finančnega in pravnega sistema Evropski
uniji pa ponekod prelahko spregledujemo področja, posamezne dosežke in rešitve, ki sicer
niso tržno blago, so pa tudi zanimivi za Evropo in bi se s svojo predstavitvijo v Evropski uniji
gotovo uspešno promovirali v strokovnem in kulturnem smislu.
Slovenski gozd in gozdarstvo sta gotovo taki področji. Ko govorimo o gozdu, ni težko ugotoviti,
da je ohranjena narava ena redkih primerjalnih prednosti Slovenije v družbi razvitih držav
Evropske unije. Pri gozdarstvu oziroma delu z gozdom ni dvoma, da je prežeto z načini dela,
ki so bistveno prispevali in še prispevajo k ugodni podobi slovenskih gozdov, pa mnogi med
njimi niso prav nič vezani na specifičnosti preteklih družbenih razmer.
Prežetost slovenskega gozdarstva z načeli ohranjanja in varstva narave je v primerjavi z
gozdarstvom marsikatere države sveta pa tudi Evropske unije nedvomno največja odlika
slovenskega gozdarstva. Četudi mora gozdarstvo kot gospodarska panoga nujno upoštevati
tudi ekonomske učinke dela z gozdom, je v evropskih razmerah tako pomemben oblikovalec
okolja in narave, da postaja skrb za njuno ohranjanje vse pomembnejša prvina gozdarstva
tudi v Evropi. ln ker za tako gozdarstvo ni dovolj le prepričanost o njegovi primernosti oziroma
nujnosti, čeprav je to primarno, ampak morajo biti k temu naravnan! vsi postopki načrtnega
usmerjanja dela z gozdom, gre pri tem za pomemben zalogaj znanja in izkušenj, na katerega
smo lahko Slovenci upravičeno ponosni tudi pred Evropo. V zadnjem času smo na področju
načrtovanja dela z gozdom že stopili korak pred Evropo celo na posameznih tehnoloških
področjih obravnave podatkov o gozdu, kar vsebinsko bogastvo slovenskega gozdarstva samo
še zaokrožuje.
V zvezi z navedenimi, že pred mnogimi leti uveljavljenimi strateškimi oprede/itvami slovenskega gozdarstva, ki se povsem skladajo s sodobno zastavljenimi težnjami razvoja gozdarstva
v državah Evropske unije, ki pa so marsikje v Evropi šele v zametkih, je treba razumeti potrebne
prilagoditve nekaj zakonov in podzakonskih aktov, na primer s področja načrtovanja požarnega
varstva, statistične obravnave lesnih sortimentov, reprodukcijskega materiala ipd., zgolj' kot
drobne prilagoditve tehnične narave. Gozdarstvo Evropske unije bo z vstopom Slovenije v
Unijo postalo bogatejše.

mag. Živan Veselič

ru:~:>
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Razprave
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Gozdni rezervat Veliki Bršljanovec
Forest Reserve Veliki Bršljanovec
Bogdan MAGAJNA*
Izvleček:

Magajna, B.: Gozdni rezervat Veliki Bršljanovec. Gozdarski vestnik, št. 7-8/1999. V slovenščini, s povzetkom v
cit. lit. 21 . Prevod v angleščino : Eva Naglič.
Veliki Bršljanovec je edini predstavnik gozdnih rezervatov na območju visokokraških planot Nanosa, Hrušice in
Zagore. Ustanovljen je bil leta 1979 z namenom proučevanja rastišč, gozdnih združb in njihovega sukcesijskega
razvoja.V članku predstavljamo rezultate prve podrobne analize rezervata, s katero smo zajeli stanje rezervata v letu
1998 ter vse razpoložljive podatke iz preteklih let.
Raziskali smo ekološke razmere v rezervatu, razvoj strukture sestojev v povojnem obdobju, naredili analizo
pomlajevanja, predstavljamo pa tudi arheološko dediščino v rezervatu.
angleščini,

I KJju.čne

besede: gozdni rezervat, razvoj sestojev, gozdna združba, naravno pomlajevanje, Veliki Bršljanovec.

Abstract:
Magajna, 8 .: Forest Reserve Veliki Bršljanovec. Gozdarski vestnik, No. 7-8/1999. ln Slovene with a summary in
English, lit. quot. 21 . Translated into English by Eva Naglič.
Veliki Bršljanovec is the only representative of forest reserves in the area of high Karst plateaus of Hrušica, Nanos,
and Zagora. It was established in 1979, for a purpose of studying· natural sites, and forest associations with their
success ive development. The article deals with first detailed analysis of the reserve. It indicates the state of the reserve
in 1998 on the basis of complete data available from previous years. Ecological conditions of forest reserve natural
sites were investigated, as well as development of forest structure in the time after WW 11, furthermore, the analysis of
forest regeneration was made. Finally, some objects of forest reserve cultural heritage are also presented here.

Key words: forest reserve, stand dynamic, forest community, natural regeneration, Veliki Bršljanovec.

1 UVOD
INTRODUCTION
Gozdni rezervat Veliki Bršljanovec (v nadaljevanju: rezervat) obsega
12,85 ha vrtačastega vznožja ter S in SZ pobočja istoimenskega hriba, ki
se dviga nad kotlino v osrednjem delu visokokraške planete Hrušica.
Ustanovljen je bil leta 1979, ko so v raziskovalne namene izločili in z
občinskim odlokom zavarovali odsek 3c GE Hrušica GGO Postojna.
Za sonaravne delo z gozdom je poznavanje nemotenega naravnega
razvoja sestojev ključnega pomena; tega so se zavedali tudi predlagatelji
zavarovanja, saj so rezervat namenili študiju rastišča, gozdnih združb in
njihovih sukcesij. Ker objekt še ni bil deležen raziskovalne obravnave, smo
s pilotne raziskavo želeli ugotoviti, v katero smer se razvijajo gozdni sestoji
na rastiščih, ki jih najdemo v rezervatu.
Pri raziskavah smo se še posebej posvetili odnosom med dejavniki in
obsegom pomlajevanja, vegetacijo in svetlobnim sevanjem na rastišču
Abieti-Fagetum dinaricum lycopodietosum.
Večanje lesne zaloge in spreminjanje gozdne strukture neposredno
vplivata na spreminjanje ekoloških dejavnikov okolja , ki odigravajo pomembno vlogo pri pomlajevanju gozda. Te spremembe najlaže zasleduj emo
s pomočjo vegetacije, ki je odsev vseh ekoloških dejavnikov v nekem
prostoru in času. Pri raziskovalnem delu smo se še posebej osredotočili
na svetlobne razmere, ki se zaradi razvoja strukture starega sestaja najprej
spremenijo in pomembno vplivajo na pomlajevanje gozda . Od pomlajevanja
pa je v največji meri odvisna jutrišnja podoba rezervata.
GozdV 57 (1999) 7-8
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2 KRATEK ZGODOVINSKI ORIS PODROČJA
2 SHORT HISTORICAL OUTUNE OF THE AREA
Čeprav številna kamenodobna najdišča in ostanki železnodobnih gradišč
Japodov v pivški kotlini pričajo, da je bilo obrobje Hrušice zelo zgodaj
naseljeno, pomeni prvi resen človekov poseg v ta prostor šele gradnja
rimske ceste, ki jo je dal zgraditi cesar Avgust, da bi skrajšal povezavo od
Akvileje čez Tergeste in Postojno do Emone (ŠAŠEL 1988).
Cesto so v naslednjih stoletjih postopoma zavarovali z vojaškimi objekti.
Na sedlu (858 m n. v.), 600 m SZ od rezervata, je zrasel dvodelen kastel z
8 m visokim trdnjavskim obedom, ki je vključeval vrh hriba Listnik (907 m
n. v.), in s kar 2m debelim kontrolno-zapornim zidom -limesom. Njegov
severni krak je segal od Javorjevega griča, jugozahodni pa se je spuščal
do dna doline in se skozi rezervat vzpenjal do vrha Velikega Bršljanovca.
Ostanki zapornega zidu v rezervatu so še ohranjeni in predstavljajo arheološko dediščino.
Hrušica je bila torej znana in znamenita že v antiki, zato ne preseneča,
da jo je baselski kozmograf in kartograf Sebastian MOnster leta 1552 vrisal
na svoji karti Ilirika, enem prvih kartografskih poskusov prikaza našega
ozemlja, ki že upošteva gozd kot geografsko prvino in ga simbolično tudi
prikaže (KOROŠEC 1993). Sodeč po karti, so bili gozdovi, ki so poraščati
visokokraške planete od Trnovskega gozda preko Nanosa in Javornikov
in so se širili na Hrvaško, znani pod imenom Hrušica, zato ne preseneča,
da Vatvasor le-to v svoji Slavi vojvodine Kranjske leta 1689 opisuje takole
(VALVASOR 1968):
"Druga pošta je v omenjeni Hrušici in sicer v največji pustinji, ki je v njej
malo veselja in nič prijetnejšega od njenega konca. Daleč naokoli ne najdeš
hiše razen pošte, ki stoji sredi gozda. Ta gozd sega daleč v Turčijo, kakor
je zgoraj popisano. Vsebuje ostudne divjine, kjer te spremljajo neprijetnost,
dolgčas, strah, nevarnost in neudobnost ... "
Najstarejši podatek, ki omenja gospodarjenje s temi gozdovi, sega v
leto 1584, ko se je lastnik predjamske graščine, Hans Kobenzl von Prosegga, pritožil na cesarski dvor, da v njegovih gozdovih kmetje brez reda
sekajo les in ga prodajajo v Trst. V pismu zagotavlja, da ve, da mora v
duhu knezove nared be pospeševati trgovino z lesom v Furlanijo, in zahteva
"naj se odredi, kaj smejo podaniki v Trstu prodajati, kake deske, kake trame
in da morajo ta les dobavljati gozdnemu uradu proti plačilu; izdelava ročajev
za kopja naj se prepove, da bi se ta les očuval za trgovino za sodarske
doge." (GGN 1953).
Hitro rastoče ladjedelnice severnega Jadrana in naraščanje prebivalstva
po koncu turških vpadov so pritisk na gozdove še povečali. Kršenja servitutnih pravic in nereguralnih sečenj ni mogel preprečiti niti terezijanski
gozdni red iz leta 1771. Intenzivno oglarjenje in pepelikarstvo sta ob odsotnosti jelenjadi, katere populacijo so po marčni revoluciji zdesetka li kmetje,
povzročila prevlado jelke v gozdovih. Z ustanovitvijo Ilirskih provinc se je
položaj v gozdovih le še poslabšal.
Začetek urejanja gozdov je omogočila šele razdelitev dela gozdov veleposesti Haasberg med podložnike po odpravi servitutov leta 1853. Na
ostanku posestva so lastniki Windischgraetzi leta 1862 lahko izvedli prvo
cenitev gozdov in leta 1883 izdelavo prvega gozdnogospodarskega načrta.
Gozdove so razdelili na revirje, opustili so neregularne sečnjo in jo zamenjali
z oplodno sečnjo ter prebiranjem. Sledile so revizije v letih 1910, 1925,
1934, 1946, 1953, 1962, 1972, 1982 in 1995.
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V reviziji leta 191 Oso vse gozdove natančno na novo premerili, izdelali
pregledne karte in revirje razdelili na oddelke, kot jih v glavnem poznamo
še danes. Izvedena je bila tudi polna premerba. Predpisano je bilo prebiralno gospodarjenje, razen v enomernih sestojih z bujnim bukovim pomladkom, kjer so začeli z oplodno sečnjo (GGN 1963).
Naslednje urejanje sestojev je bilo zaradi težav, ki jih je prinesla nova
meja z Italijo, opravljeno šele leta 1925, temu pa je sledila revizija teta
1934, ko so bili prvič ugotovljeni prirastki s pomočjo vrtanja. V načrtu je
prevladala ideja nemške šole o maksimalni zemljiški renti, zato je predvidel
sečnjo na golo, pospeševanje jelke in smreke in odstranjevanje listavcev
(večino so skuhali v oglje). Zajelovljenost se je zato še povečala. Na Hrušici,
ki je predstavljala zaledje italijanske mejne obrambne linije, so Italijani v
tem času zgradili gosto mrežo vojaških prometnic.
Prva povojna revizija (GGN 1953) je uvedla prebiranje in o plodno sečnjo.
načrt pa je še vedno zelo jasno zahteval, da mora ''gozdar z vzgojnimi
merami energično ukrepati v korist jelke". Edino oviro pred še temeljitejšim
izsekavanjem listavcev je predstavljala nizka cena oglja .
Ob drugi povojni obnovi, leta 1962 (GGN 1963), je bilo načrtovalcem
že jasno, da ideja o idealnem prebiralnem gozdu zahaja v težave zaradi
vse slabšega pomlajevanja jelke. V tem obdobju so že začeli uvajati sproščeno gojitvene tehniko v skladu s stanjem in razvojnimi težnjami sestojev
ter detajlno gojitvene načrtovanje .
Območje Hrušice in Nanosa je novembra 1975 prizadel katastrofalni
žled. Led je polomil in poruval ogromno drevja z tesno maso preko 50.000
m3. Zadnji večji žtedolom, ki je med drugim prizadel tudi rezervat, je bil
leta 1976, ko je v gozdnogospodarski enoti Hrušica padlo 400m 3 lesa (GGN
1995, POžAR 1 MARINŠEK 1987).
V zadnjem času so ugodna trofična kapaciteta in ustrezne vremenske
razmere omogočili dvig gostote populacij lubadarjev nad železni prag.
Posledica tega so lubadarjeva žarišča v rezervatu kot tudi v gospodarskih
gozdovih na južnih pobočjih sevemo od rezervata. Zaradi preteče nevarnosti kalamitete bodo tudi v prihodnje potrebni poostreni preprečevalno
zatiralni ukrepi v gospodarskem gozdu, raziskovalno delo pa bo moralo iti
v smer odkrivanja pokalamitetnih sukcesij jelovo bukovega gozda.

3 NARAVNE ZNAČILNOSTI HRUŠICE
3 HRUŠICA NATURAL CHARACTERISTICS
Visoka kraška planeta Hrušica je nekakšen trikoten vložek kopastodolastega kraškega površja med južnim obrobjem Trnovskega gozda in
severnim delom pivške kotline . Vzhodno od Streliškega vrha (1.265 m) in
Javornika (1.240 m) je kraška polica na apnencih hrušiškega pokrova v
višini okrog 1.1 OO m, naslednja nižja polica obkroža Javornik od Nadrti
nad hotenjskim podoljem do Podkraja v višini 900 m. Južno od ceste KalcePodkraj pa se ob 150m visoki rebri nadaljuje nižji, osrednji der Hrušice v
višini 800-900 m. V tem delu leži tudi rezervat Veliki Bršljanovec.
Geološke analize kažejo, da gradijo hrušiško planoto v glavnem mezozojske hribine, tako triadni kot tudi kredni in jurski apnenci ter dolomiti. Na
severu se od Medveščka čez Veliki Bršljanovec in Srebrnjak vleče pas sivih
do temnosivih bituminiziranih tankoplastnatih rudistnih apnencev z vložki
temnosivega zrnatega bituminiziranega dolom ita, ki so nastali med zgornjo
in spodnjo kredo. Te kamnine predstavljajo tudi geološke podlago rezervata
(JANEŽ 1997).
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Karta 1: Karta gozdnega rezervata Veliki Bršljanovec

Map 1. Map of forest reserve
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Na območju Hrušice se brez jasne in ostre meje mešata dva podnebna
tipa. Zahodni in jugozahodni del sta pod vplivom submediteransko-suboceanskega podnebja, nad severnim in vzhodnim delom pa vlada dinarskokontinentalne podnebje, ki je v višjih nadmorskih višinah humidno, v nižjih
ravnikih in dolinah pa zmerno humidno (KOŠIR 1978). Povprečna letna
temperatura znaša 8,1 °C, letne padavine pa so med 1.900 in 2.000 mm .
Poleg razmeroma velike količine padavin je za mezoklimo na območju
rezervata značilen tudi polmraziščen značaj. Od talnih tipov najdemo v
rezervatu rendzine in rjava pokarbonatna tla, ki ponekod prehajajo v rjava
podzolasta tla.
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V okviru gozdnogojitvenega elaborata je bila izdelana fitocenološka karta
v merilu 1 : 1O. 000 (TREGUBOV 1964 ). Da bi ugotovili deleže fitocenoloških tipov, ki se pojavljajo v rezervatu, smo na podlagi te karte izdelali
fitocenološko karto rezervata.
Vegetacijski tip

Površina

Delež pov. rez.

Vege ta/ type

Area (ha)

Area share (%)

Abieti-Fagetum dinaricum lycopodietosum

7,69

59,8

Neckero-Abietetum

4,07

31,7

Abieti-Fagetum dinaricum scopolietosum

0,96

7,5

Abieti-Fagetum dinaricum mercurialietosum

0,13

1,O

Talni tip 1 Soil type

Gozdna združba 1 Forest associatiC'm

Humusno karbonatna tl2

Abieti-Fagetum dinaricum neckeretosum

Humus-carbonaceus soil

Rendzine
Rendzinas

Rjava tla na karbonatu
Brown sai! on carbonate

Abieti-Fagetum dinaricum mercurialetosum,
Abieti-Fagetum dinaricum homoginetosum

Preglednica 1 Površinski deleži
vegetacijskih tipov v rezervatu
Table 1: Area shares of vegel al
types in forest reseNe

Preglednica 2: Tal ni tipi in značilne
gozdne združbe
Table 2: Sai/ types and significant
plant communities

Abieti-Fagetum dinaricum scopolietosum,
Abieti-Fagetum dinaricum aceretosum

Rjava podzolasta tla
Podzoled brown soil

Abieti-Fagetum dinaricum lycopodietosum

Pri terenskem ogledu smo ugotovili, da drži ugotovitev Tregubova, da
se na Hrušici fitocenološki in talni tipi malopovršinsko prepletajo (TREGUBOV 1962) (preglednici 1 in 2). Iz omenjenega elaborata povzemamo opisa
rastišč, ki v rezervatu prevladujeta.
Abieti-Fagetum dinaricum /ycopodietosum se pojavlja v velikih zaprtih
dolinah v nadmorski višini 650-1.000 m, kjer je mikroklima manj vetrovna
in zato polmraziščna. V žepih med skalami nastajajo globoka rjava pokarbonatna tla , ki mestoma prehajajo v podzol.
Neckero-Abietetum goodyeretosum se pojavlja na osojnih skalnatih
pobočjih, kjer na skalnih skladih in balvanih nastaja inicialni humusni
horizont, v žepih med njimi pa rjav pokarbonatni podzol.

4 METODE DELA
4 WORK! NG METHODS
Metodološko smo se odločili za kombinacijo dolgoročnega spremljanja
razvoja gozdnega ekosistema na trajni raziskovalni ploskvi in raziskave
odvisnosti pomlajevanja od mikroekoloških pogojev.
Razvoj gozdnega ekosistema najlažje spremljamo skozi spremembe v
strukturi gozdnega sestaja , te pa zasledujemo s pomočjo sestojnih kazalcev: višine in vrstne strukture lesne zaloge ter višinske in socialne strukture
drevja v sestoju .
Čeprav je bil prvi gozdnogospodarski načrt za Hrušico narej.en že leta
1883, imamo primerljive podatke za lesno zalogo rezervata šele leta 1962,
ko je odsek dobil današnje meje. Polni premerbi sta bili opravljeni še leta
1972 in 1998 v okviru naše raziskave .
Da bi dobili vpogled v socialno in višinsko strukturo gozda, smo zakoličili
raziskovalno ploskev.
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Skica
trajnih
raziskovalnih
ploskev v rezervatu
Permanent research plats in
reserve

Za podrobno analizo sestojev in pomlajevanja smo v osrednjem delu
rezervata (karta 1 ), na območju rastiščnega trpa Abieti-Fagetum
/ycopodietosum, izločili in zakoličili sledeče trajne raziskovalne ploskve:
-raziskovalno ploskev (1 OO mx 50 m),
- transekt (osrednji del raziskovalne ploskve (1 OO mx25 m)) ,
- pomladitvene ploskve (30).
Na raziskovalni ploskvi smo vsakemu drevesu ugotovili vrsto, premer,
vitalnost in socialni položaj, na transektu pa še višino, povprečen polmer
krošnje in lego na ploskvi (koordinati x in y, koordinatno izhodišče je predstavljal SZ vogal stalne raziskovalne ploskve).
Na pomladitvenih ploskvah smo določili sledeče parametre: naklon ,
nebesno lego, delež odmrle biomase, delež zastrtosti z zelišči ter število
in vrsto mladic in njihovo vitalnost.
Za merjenje svetlobnih razmer smo uporabili horizontoskop, prirejen
za meritve v gozdu (DIACI 1995). Gre za preprost merski instrument, ki
omogoča hitro in zanesljivo ugotavljanje števila ur potencial nega direktnega
sončnega sevanja in odstotek celotnega difuznega sevanja, ki pade na
merilno točko. Horizontoskop je v bistvu polkrogla iz prozorne plastične
mase, na kateri se, če nanjo gledamo od zgoraj, zrcali celotna okolica
(stavbe, drevesa) in nezakrita površina neba.
To horizontalno projekcijo nezakritega neba lahko prenesemo na polprozami papir, položen med aluminijasto ohišje in sam merilni instrument,
tako da s tankim vodoodpornim flomastrom sledimo robu med zakritim in
nezakritim delom neba na projekciji. Iz tako dobljenih horizontogramov
lahko na posebni skali odčitamo direktno in difuzno sevanje.

5 REZULTATI IN DISKUSIJA
5 RESULTS AND DISCUSSION

SOm

5.1 Relief v rezervatu
5.1 Relief of forest reserve

E

o

E

8

Relief je zelo pester in kraško razgiban . Deleže nadmorskih višin, oblik
terena , smeri neba in naklonov lahko grobo ocenimo na podlagi podatkov
prvega popisa stalnih vzorčnih ploskev v rezervatu (Anonimno, 1998).
Slabo polovico rezervata predstavljajo pobočja hriba, nagnjena povpreč
no 25 %. Valovit ravninski del predstavlja približno tretjino ozemlja, ostalo
pa so strma pobočja vrtač in del severnega pobočja pod vrhom hriba . Deleži
višinske plastovitosti pokažejo podobno sliko kot prikaz nagibov terena:
vznožje hriba, ki leži v višinskem pasu med 750 in 775 m nadmorske višine,
predstavlja 40% rezervata, temu sledi pobočni del v pasu med 775 in 800
m, ostanek pa pripada delu rezervata pod vrhom in najnižjim predelom na
območju Mesnic.

5.2 Polmraziščni značaj mikroklime rezervata
5.2 Semifrosted character of the forest reserve microclimate
25m

LEGENDA 1 LEGEND
u-7'l Transekt
~

•

296

Middle plot

Pomladitvena ploskev
Juvenated plot

Mrazišča so pogojena s pojavom inverzije. Radiacijska inverzija nastaja
zaradi dolgovalovnega sevanja tal v jasnih nočeh. Do rezistenčne inverzije
prihaja zaradi hladnega zraka, ki zaradi večje gostote leži v depresijah.
Inverzija zaradi prisilne ali proste konvekcije je poletni oz. dnevni tip inverzije. Zaradi neenakomernega ogrevanja mest v mrazišču in vetra, ki meša
ta zrak, nastaja konvekcija. Topli, dvigajoči zrak nadomesti hladnejšega,
težjega, ki iz osojnih mest priteka proti dnu (ZUPANČIČ 1980).
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Meritve temperaturnih gradientov v dveh vrtačah so pokazale, da celo
v poletnem času prihaja do temperaturnega obrata. Primerjava s podatki
o temperaturnem gradientu, ki povzroča vertikalno conacijo vegetacije v
mrazišču v Smrekovi dragi v Trnovskem gozdu (ZUPANČIČ 1980) pa kaže,
da mezoklimatske razmere na Hrušici oz. obseg v tem poglavju opisanih
faktorjev, ki vplivajo na nastanek mrazišč, ne omogočajo nastanka pravih
mrazišč z vertikalno vegetacijsko conacijo. Meritve in fitocenološka opažanja so potrdili našo domnevo o polmraziščnem značaju vrtač obravnavanega območja (grafikon 1).

5.3 Zgradba in razvoj gozda v rezervatu
5.3 Structure and development of forest in forest reserve
5.3.1 Lesna zaloga
5.3.1 Growing stock
Večstoletno gospodarjenje z gozdom na eni ter spreminjanje ekoloških
dejavnikov, umiranje jelke in naravna izmenjava drevesnih vrst na drugi
strani so močno vplivali na današnjo zgradbo gozdnih sestojev v rezervatu.
V kratkem zgodovinskem pregledu območja so zbrani dejavniki, ki so pred
zavarovanjem vplivali na spreminjanje vrstne strukture in višine lesne
zaloge, ki jo prikazuje model na grafikonu 2.
Zaradi pogostih sečenj se je lesna zaloga v odseku 3c znižala pod 300
m3/ha, v dobrih dveh desetletjih po zadnjih sečnjah pa se je povečala za
66 %, na skoraj 500m 3/ha. če se bo tudi v prihodnje povečevala s takim
tempom, bo dosegla višino 800m 3/ha, kot jo poznamo v pragozdnih ostankih jelovo-bukovih gozdov, kakršen je rajhenavski pragozd , že čez 40 let.
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Grafikon 1: Višinski temperatumi
gradient v dveh vrtačah
Grap/1 1: Height temperature
gradient in two dolins
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Poleg nižje lesne zaloge se gozdni sestoji rezervata od pragozdnih
ostankov razlikujejo tudi po veliko nižjem deležu od mrle lesne mase in po
zelo dinamičnem spreminjanju vrstne strukture, ki je zelo lepo vidna na
prikazu (grafikona 3 in 4 ).
LEGENDA 1 LEGEND

498,6 m'/ha

~ Sečnje 1 Cutings
~ Odmrla lesna masa 1 Dead wood-mass

331,5 m•/ha

296,1 m'/ha

1970

1962

Grafikon 2· Razvoj lesne zaloge
v rezervatu
Grap/1 2.- Development of growing stock in forest reserve
Grafikon 3: Spreminjanje frekporazdelitve drevesnih
vrst po debelinskih stopnjah
Graph 3: Tree species frequency
distribution varying according to
diameter classes
venčne

1980

1990

Zaradi gospodarjenja se je od 1962 do 1972 delež jelke v lesni zalogi
%. K hitremu vračanju smreke je poleg rastiščnih razmer
v veliki meri pripomoglo tudi umiranje jelke. V zadnjih dveh desetletjih je
delež smreke narasel s 15 kar na 56 %. Podrobna debelinska struktura
kaže, da smre ka prevladuje v vseh debelinskih razredih in prevzema vlogo
graditeljice sestojev. Delež listavcev se v zadnjih desetletjih zelo počasi,
toda zanesljivo povečuje (grafikona 3 in 4 ).
Visoka lesna zaloga in visok delež smreke v njej predstavljata visoko
potencialno trofično kapaciteto za pod lu bnike. Eksogeni dejavniki, v našem
primeru predvsem snego- in žledolomi, veter, suša in udarci strele, ki se v
povečal s 57 na 79
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ekstremnih razsežnostih pojavljajo aciklično in razmeroma pogosto, po~
skrbijo, da se ta spremeni v dejansko trofično kapaciteto (TITOVŠEK 1988 ).
Gradacije podlubnikov omogočajo tudi podnebni dejavniki. Rezervat se
nahaja na nadmorski višini komaj 800 m, njegova pobočja pa niso tako
izpostavljena temperaturnim inverzijam kot vrtačasto vznožje hriba. Na
ugodne razmere sestoj ne mikroklime dodatno posredno vpliva tudi sušeča
se jelka, ki rahlja strnjene sestoje (ČEČ 1998).
Zaradi gradacijskih zakonitosti podlubnikov in njihovih naravnih sovraž·
nikov le-ti v gozdovih iglavcev niso zmožni pred kalamiteto preprečiti
gradacije podlubnikov.
Izkušnje kažejo, da se v takih okoliščinah za gradacijo ugodna kombinacija naštetih dejavnikov, ki posamezno ne morejo sprožiti gradacije, pojavi
dva· do trikrat na stoletje. Uničenje pretežno smrekovih sestojev v rezervatu
je po tem scenariju torej pravzaprav le še vprašanje časa.

/

-~ --/

/

//

1972

1998
Bukev
Beech

Grafilwn 4: Primerjava spremin·
janja strukture lesne zaloge v rezervatu in pragozdnih ostankih jelovo bukovih gozdov (HARTMAN
1987)
Grapi• 4: Comparison of growing
stock structure changes in reserve and virgin forest remains
of Abieti-Fagetum dinaricum
(HARTMAN 1987)

5.3.2 Socialna slojevitost sestojev na trajni raziskovalni ploskvi
5.3.2 Social stratification of forest stands on the permanent research plot
Deleži drevesnih vrst v posameznem sloju sestaja nam veliko povedo
tako o stanju sestaja kot tudi njegovih razvojnih tendencah. Deleži se
spreminjajo s spreminjanjem ekoloških razmer zaradi sprememb v tekstu ri
gozda, odvisni pa so tudi od nagnjenosti posameznih vrst k alternaciji,
obilnosti in pogostosti semenitev ter od uničevanja pomladka, ki ga povzročajo divjad in škodljivci. če bi bili našteti dejavniki izenačeni, potem bi
bili deleži posameznih drevesnih vrst stalni; iz razlik v deležih lahko torej
sklepamo na razmere, ki pogojujejo tako sliko.
Na prikazu v preglednici 3 vidimo, da v zgornjem socia.lnem sloju
dominirata smreka in jelka, v spodnjem pa jelko nadomesti bukev. Med
pomladkom in delno tudi v zgornjem sloju je opazeQ delež javorja, ostali
listavci pa so komaj vredni omembe. Velik delež smreke in manjši delež
jelke sta posledica v prejšnjem poglavju opisanih vzrokov.
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Preglednica 3: Socialna slojevitost
in vitalnost dreves na ploskvi
Table 3: Social stratification and
vitality of trees on the plot

Preglednica 4: Vrstna, socialna in
vitalnostna struktura pomladka
Table 4: Species, social and vitality structure of second growth
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5.3.3 Pomlajevanje
5.3.3 Regeneration
Pomlajevanje smo se odločili analizirati na sami raziskovalni ploskvi,
zato da poleg obsega pomlajevanja dobimo tudi vpogled v vpliv sestaja na
strukturo pomladka. Meja med spodnjim in zgornjim slojem pomladka je
relativna- glede na višino zeliščnega sloja na pomladitveni ploskvi.
Po pričakovanju je delež mladja v spodnjem sloju bistveno večji kot v
zgornjem sloju. Zanimiva je tudi primerjava vitalnosti obeh slojev, iz katere
lahko vidimo, da je pomladek v zgornjem sloju vitalnejši kot v spodnjem.
V preglednici 4 vidimo , da v pomlad ku prevladuje smreka, deleža javorja
in jelke pa sta bistveno manjša. Če primerjamo deleže posamezne drevesne vrste v zgornjem in spodnjem sloju, vidimo, da se na rastišču najuspešneje pomlajuje smreka. V spodnjem sloju je opazen tudi znaten delež
mladic gorskega javorja in jelke, vendar se verjetno zaradi objedanja ta v
zgornjem sloju znatno zmanjša. Na vprašanje ali je to res le posledica
objedanja ali pa temu botrujejo tudi spremenjene svetlobne razmere lahko
Skupno število mladic
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tree
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odgovori le podrobnejša raziskava odvisnosti obsega pomlajevanja od
svetlobnih razmer v obeh slojih oz. od objedanja po divjadi.

5.3.4 Svetlobne razmere
5. 3.4 Light conditions
Vrednosti potencialnega direktnega sevanja v celotni vegetacijski dobi
(april-september) se gibljejo med 41 in 228,3 urami, na tem intervalu se
razporejajo približno normalno . Difuzno sevanje zavzema vrednosti med
1 in 15 % in ima dva izrazita maksimuma frekvenčne porazdelitve pri· 6 in
1O %. Difuzno in direktno sevanje sta po pričakovanjih v značilni visoki
korelaciji (grafikon 5).
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5.3.5 Analiza vpliva nekaterih ekoloških dejavnikov na pomlajevanje
5.3.5 Analysis of infuence of separate ecological factors on regeneration
S Spearmanovim koeficientom korelacije smo preizkusili odvisnost
števila mladic na pomladitveni ploskvi od nekaterih ekoloških faktorjev.
S Spearmanovim koeficientom korelacije smo odkrili značilno odvisnost
števila mladic od difuzne svetlobe le pri javorju.

Grafikon 5: Svetlobne razmere na
pomladitvenih ploskvah
Graph 5: Light conditions on
regeneration plats

Analiza je potrdila nekaj zanimivih hipotez:
1. Število javorjevih mladic je statistično značilno odvisno od količine
difuzne svetlobe v pritalnem sloju sestaja. Ker gre za svetloljubno drevesna vrsto, lahko domnevamo, da svetloba delno kompenzira potrebo
po toploti.
2. Spearmanov korelacijski test ni pokazal statistično značilne odvisnosti
obsega pomlajevanja smreke niti od direktne niti od difuzne svetlobe.
Dokončen odgovor kaj botruje razliki v vitalnosti v spodnjem in zgornjem
sloju smrekovega mladja pa bi lahko dala obsežnejša raziskava, v katero
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bi vključili primerjavo svetlobnih razmer in ostalih rastnih faktorjev v obeh
slojih, ter proučili njihov vpliv na pomlajevanje.
3. število smrekovih mladic je v značilni korelaciji z deležem panjev na
pomladitvenih ploskvah. Gre za znano ugotovitev, da predstavljajo panji
dvignjeno mikrolokacijo, kjer so ugodnejše razmere za pomlajevanje.
Smreka je tudi lignofilna vrsta.
4. Zanimiva je tudi statistično značilna negativna korelacija med številom
smrekovih mladic in naklonom pobočja, ki kaže na to, da se smreka
bolje pomlajuje na uravnanih legah, kjer se na izpranih rjavih pokarbonatnih tleh nabira opad in mahovi, kar v polmraziščni mikroklimi
povzroča zakisanje tal.
5. Pri razlagi korelacija med pokrovnostjo posamezne rastlinske vrste v
zeliščnem sloju in številom mladic na ploskvi moramo biti previdni, ker
statistično značilna negativna ali pozitivna odvisnost lahko pomenita
različne medvrstne odnose oz. ekološke amplitude . Pozitivna korelacija
lahko pomeni, da med vrstama vlada kooperacija ali pa da imata podobni
ekološki amplitudi, vendar med njima ni tekmovalnosti, ki jo lahko nakazuje negativna korelacija . Primerjava korelacij, ki smo jih odkrili s
Spearmanovim neparametričnim testom z indikacijskimi vrednostmi
rastlin po Eltenbergu, nam da podrobnejši vpogled v ekološke amplitude gradnikov rastlinske združbe. Glistovnica verjetno predstavlja zaradi
višine in gostote resno konkurenco javorovemu mladju, zato je korelacija
med številom javorovih mladic in pokrovnostjo glistovnice statistično
značilna in negativna. Spearmanov test tudi kaže, da ima smreka podobno ekološko nišo kot gozdna šašuljica in svečnik . Vsem je skupna
velika potreba po svetlobi. Tregubov je v gozdnogojitvenem elaboratu
(TREGUBOV 1962) navedel opažanje, da lahko na rastišču AbietiFagetum dinaricum lycopodietosum gozdna šašuljica zavre pomlajevanje smreke in jelke. Naša analiza kaže, da v obsegu, kot se pojavlja
na naši raziskovalni ploskvi, še ne ovira pomlajevanja.

6 ZAKLJUČEK
6 CONCLUSION
Gozdni rezervat Veliki Bršljanovec obsega 12,85 ha vrtačastega vznožja
(752 m n. v.) ter Z in SZ pobočja istoimenskega hriba (843 m n. v.), ki se
dviga nad kotlino v osrednjem delu visokokraške planete Hrušica.
Lesna zaloga rezervata je od leta 1962, ko je znašala 331 m3/ha, do
leta 1 972 padla na 296 m3/ha, po ustanovitvi rezervata leta 1979 pa je do
leta 1998 narasla kar za 60 %, na 498 m3/ha.
Zelo se je spreminjala tudi vrstna struktura lesne zaloge, saj se je
razmerje jelka : smreka : listavci v lesni zalogi s 57 : 36 : 7 iz leta 1962
spremen ilo v korist jelke v letu 1972, in sicer 79 : 15 : 6.
Po ustanovitvi rezervata pa je v strukturi prevladala smreka, saj je njen
delež zrasel na 56% na račun deleža jelke, ki je padel na 34%. Zanimivo
je, da ostaja delež listavcev na približno isti ravni .
Glavna razloga za spremembo strukture lesne zaloge sta umiranje jelke
v preteklih desetletjih in prenehanje z gospodarskimi ukrepi, ki so v preteklosti na tem rastišču favorizirati jelko.
Večino mrtve lesne mase, ki v rezervatu predstavlja 4% lesne zaloge,
predstavljajo iglavci z 20m 3/ha, listavcev pa je le 1,2 m 3/ha.
V rezervatu smo na rastišču Abieti~Fagetum dinaricum lycopodietosum
zakoličili trajno raziskovalno ploskev (50 mx 1OO m ), znotraj katere smo
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položili 30 pomladitvenih ploskev (2 mx2 m). Z analizo
popisanih dreves na raziskovalni ploskvi smo dobili vpogled v višinsko slojevitost sestaja, v porazdelitev lesne zaloge v prostoru in v vpliv strukture
sestoja na pomlajevanje.
Analiza nekaterih mikroekoloških dejavnikov in števila mladic na ploskvah pa je razkrila nekatere zakonitosti pomlajevanja na tem rastišču.
Odkrili smo, da jelka kljub svojemu padajočemu deležu prevladuje v
strehi sestaja. Smreka prevzema vlogo tako graditeljice sestojev kot tudi
najuspešneje pomlajujoče se drevesne vrste.
Bukev se z redkimi izjemami drži v spodnjih socialnih razredih. Javor je
prevzel vlogo "rezervne pionirske vrste" in se mu na primernih mikrorastiščnih lokacijah pogosto uspe prebiti v streho sestaja.
Za gojitvene prakso bodo zanimivi predvsem nekateri izsledki o zakonitostih pomlajevanja. Svetlobne razmere v okvirih, kot jih imamo na raziskovalni ploskvi, znatneje vplivajo na pomlajevanje listavcev kot smreke.
Smreka se bolje pomlajuje na uravnanih legah, kjer se na izpranih rjavih
pokarbonatnih tleh nabirajo o pad in mahovi, javor pa ima raje sveža skeletna humozna tla.
Pri pomlajevanju moramo paziti na konkurenco gozdne šašuljice smreki
v večjih vrzelih in glistovnice javorju v vrtačah s humozno zemljo, ki prija
obema vrstama.
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Forest Reserve Veliki Bršljanovec
Summary
The section 3c of Hrušica Forest Management Unit in Postojna Forest Management Region had been
excluded from forest management and, in 1979 pronounced a Forest Reserve Veliki Bršljanovec. The reserve
was established for the purpose of studying natural sites, forest associations and their successions.
ln this article we describe ecological conditions of the forest reserve, and investigate development
dynamics of forest structure in the period after World War 11. We also investigate regeneration and its
dependence of microsite factors, with a particular stress on light conditions.
The forest reserve of Veliki Bršljanovec extends on 12.85 hectares of the doline like foothill, and west
and north-west side of Veliki Bršljanovec hill, which raises above the basin in the middle of Dinaric High
Karst Plateau Hrušica. The geological base of the area is formed of Cretaceous limestone, th.erefore the
Karst phenomena on the surface and under it, are very distinctive . The soil types are rendzina and brown
soil - calcic cambisol that is podzoled in some places. The climate ot the reserve is a mixture of submediterranean and continental climatic type, with the average annual temperature of 8.1oc, and ave rage
annual precipitation between 1.900 and 2.000 mm .
Forest associations found in the reserve are Abieti-Fagetum dinaricum with subassociations AbietiFagetum dinaricum lycopodietosum- 60 %, Abieti-Fagetum dinaricum scopo/ietosum- 7 %, Abieti-Fagetum
dinaricum mercurialetosum- 1 %, and Neckero-Abietum- 32 %.
The first forest management plan was outlined in 1883, but we have found comparative data about
forest structure in forest management plans wrjtten after 1962. Until then, the beech forests with fir were
selectively managed. Afterwards, the contemporary forest management methods are being used.
The high trophic ca pa city and favorable weather conditions had ca used a dangerous rise of bark- beetles
population density few years ago. The groups of attacked standing trees appeared in the reserve and also
in production forests northerly from the reserve. Because of the possible lpidae attacks in the future, the
intensified preventive- extermination measures have to be taken. The research works in the reserve need
to be redirected to research the post calamity succession development of Dinaric beech forests with fir.
The growing stock of 331 m3/ha in the year 1962, had fallen to 296 m3/ha ion the year 1972. Since the
reserve was established in 1979, the stock had grown up to 498 m3/ha in 1998.
The tree species structure had also changed du ring that period. The ratio fir : spruce : deciduous trees
had changed from 57:36:7 in 1962, to 7t3: 15:11 in 1972. Sin ce then the share of the spruce had strongly
increased, to 56 %, but the share of fir had fallen to 34 %. It was to our in tere st that the share of deciduous
trees had remained the same during the entire period . The main reasons for the change of tree species
structure are dying out of fir tree, and terminatjon of forest management measures that nad 'helped to
favorize the fir growth in the past. The amount of dead wood mass in the forest reserve presents 4 %of
growing stock. Conifers are in majority with 20 m3/ha, when deciduous trees have only 1.2 m 3/ha.
We determinated permanent research plot (50 mx100 m) in the area of the forest site Abieti-Fagetum
dinaricum /ycopodietosum for the purpose of investigating sociallayers of forest stand, the distribution of
the growing stock inside the forest area, and the influence of forest structure on regeneration.
lnside the permanent plot we have put 30 regeneration plats systematically for the purpose of analysis
of influence of microecological factors on regeneration.
We have found out the fir three had taken a major part in the highest layer of the forest stand. The
spruce had become the main species in old stands and has also taken the main part in young tree layer.
The beech tree has had the major part in middle level of forest stand and the maple tree had become the
"reserve pioneer species". ln certain natural site conditions it can grow up to the top levels of the forest
stand. The Sorbus aucuparia had reached similar extensions as maple tree but it is not that competitive so
other species can easily defeat it.
Results of our regeneration research can be of interest to the silviculture practice,
We represent some methods for estimation of light conditions in forest stand. The number of young
maple tree on our small plots shows statistically significant correlation with amount ot diffuse sunlight. The
spruce regeneration is better on flat places, where the soil is rather acidic, but the maple tree on the other
hand, prefers fresh shallow soil with a lot of humus.
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Calamagrostis arundinacea can be a serious competitor to young spruce tree, and Dyopteris filix mas
can obstruct the regeneration of maple tree.
ln the article we also describe the forest resetve object with definite cultural heritage value: the remains
of Roman wall asa part of Roman Castel Ad Pirum.
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Razprave
GDK: 355 + 228.9: 524 : 561 : 562: (497 .12)

Prirastki, etati in akumulacija v slovenskih dinarskih gozdovih
Edvard REBU LA*
Izvleček:

Rebula, E.: Prirastki, etati in akumulacija v slovenskih dinarskih gozdovih . Gozdarski vestnik, št. 7-8/1999 . V
cit. lit. 3.
Prispevek obravnava prirastke, eta te in akumulacije v slovenskih dinarskih gozdovih. Obravnava je zajela 11 O
gospodarskih enot (GE) s površino 377.700 ha . Povprečna lesna zaloga je 228 m3/ha, pol iglavcev in pol listavcev.
Giblje se v razponu od 78-376 m3/ha (povprečje za GE). Povprečen prirastek je 5,81 m3/ha (1, 10-11.73 m3/ha), etat pa
3,19 m3/ha (0,84-7,56 m3/ha).
Prirastek in količina debelega lesa z lesno zalogo hitro naraščata . Prirastek listavcev je pri enaki lesni zalogi večji
od prirastka iglavcev. Prirastek se med gozdnogospodarskimi območji (GGO) razlikuje in narašča od severozahoda
proti jugovzhodu. V obravnavanih gozdovih nismo ugotovili kulminacije količinskega prirastka, čeprav količina debelega
lesa zmanjšuje prirastek. Intenziteta priraščanje je 2,61 %letno in z rastjo lesne zaloge hitro pada.
V povprečju je etat določen v višini 59% prirastka: pri iglavcih 71 %, pri listavcih 47 %_. Delež etata v prirastku z
rastjo lesne zaloge hitro narašča. Etati se med GGO zelo razlikujejo tako po višini kot po sestavi. Razlikujejo se tudi
med državnimi (DG) in zasebnimi gozdovi (NOG). Ker je etat manjši od prirastka, ostaja v gozdu okoli 2,5 m3/ha prirastka
letno. Akumulacija je največja v državnih in bogatih gozdovih in je celo pri zalogah 300m 3/ha nad 2 m3/ha letno. Vprašanje
je, ali je to smotrno in modro.
slovenščini,

Ključne

bese_de: dinarski gozd, prirastek, etat, akumulacija .

1 PROBLEMATIKA, CILJI IN OMEJITVE

* dr. E. R., univ. dipl. inž.
gozd., Kraigherjeva 4, 6230
Postojna, SLO
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V prispevku bomo obravnavali lesno zalogo (zalogo), prirastek, etat in
akumulacije (ostanek = razlika med prirastkom in etatom) ter njihove
medsebojne odnose in razmerja v vseh slovenskih dinarskih gozdovih, v
gozdovih na površini 377.700 ha, kar je nekaj več kot 1/3 vseh slovenskih
gozdov.
K delu me je vzpodbudila vrsta motivov. Najpomembnejši in trajni je
zelo pogosto slišano mnenje, da lesnoproizvodna vloga gozda izgublja svoj
pomen in da so druge vloge gozda veliko pomembnejše. Zelo močan motiv
je bil, ko sem pred nekaj leti ugotovil, da sekamo komaj 1/3 prirastka.
Odločilno spodbudo pa sem dobil na XIX. gozdarskih študijskih dnevih,
kjer je bil obravnavan gorski gozd. Tu je v anketi o problemih in vizijah
trajnostnega razvoja gorskega gozda in krajine kar 87 % anketirancev
odgovorilo, da je bistven problem gorskega gozda in krajine tudi neustrezno
gospodarjenje z gozdovi, in hkrati jih je 98 % ugotovilo, da lahko gozdarji
na to bistveno vplivajo. 96% vprašanih je izjavilo, da ustrezna tehnologija
sečnje in spravila pozitivno vpliva na gozd . Onemel pa sem ob informaciji,
da 2/3 (67 %) anketirancev meni, da bi na razvoj gozda in krajine
pozitivno vplivala tudi "opustitev izkoriščanja gozdov", kar smo si
jaz in tudi večina ljudi, s katerimi sem govoril, razlagali kot opustitev pridobivanja sortimentov in da bi bilo boljše, če v teh gozdovih ne bi sekali.
Takrat sem se odločil in začel z delom. Zanimalo me je predvsem, če se
taka stališča velikega dela anketirancev (predpostavljam, da predvsem
gojiteljev in urejevalcev) kažejo pri določanju etata in kako. Ker sem že
obdeloval podatke o zalogah in prirastkih, sem tudi ugotavljal, kaj vpliva
na prirastek.
Delo mi je zelo olajšalo razumevanje Zavoda za gozdove Slovenije, ki
mi je dal želene podatke. Za to se jim najlepše zahvaljujem .
Tipkopis razprave je prebral F. Gašperšič. S svojimi pripombami je
izboljšal vsebino, za kar se mu lepo zahvaljujem.
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Zavedam se, da zgolj računska obdelava razpoložljivih podatkov, ki jo
vrh tega izvaja še nespecialist za to področje, ne more odkriti vsega in
odgovoriti na vsa vprašanja. Tudi interpretacija rezultatov teh obdelav je
lahko različna. Zlasti še zato, ker je nemogoče ločiti in ugotoviti, kaj je
rezultat naravnih danosti (npr. rastišč, drevesne zmesi, debelinske sestave
ipd.) in kaj metod ugotavljanja ali strategije odločanja, npr. prirastka, etata,
medsebojnih razmerij ipd. Zato so možni in najbrž tudi utemeljeni različni
ugovori.

2

IZVOR PODATKOV IN NAČIN NJIHOVE OBDELAVE

Za obdelavo smo izbrali gozdove, pretežno jelovo-bukove in bukove,
na skoraj celem območju dinarskega krasa v Sloveniji (GGO Postojna,
Kočevje, Novo mesto). Dodali smo nekaj mejnih enot iz gozdnogospodarskih območij GGO Tolmina, Kranja in Ljubljane. Najpomembnejše podatke
o obravnavanih gozdovih prikazujemo v preglednici 1. Osnova obdelave
so podatki za gospodarsko (ureditveno) enoto (GE), in sicer povprečja
zaloge (V), prirastka (Z) in etata (E) v m3/ha, ločeno za iglavce in listavce.
GE je ponekod en revir, drugod pa lahko združuje več revirjev.
Predpostavljali smo, da so razlike v prirastkih, etatih in akumulaciji med
GGO precejšnje in da so pri določanju etata razlike tudi med državnimi
(OG) in zasebnimi (NOG) gozdovi. S primernimi statističnimi obdelavami,
zlasti s korelacijsko in regresijsko analizo, smo iskali medsebojne zveze
(vplive, odvisnosti) med zalogo, prirastkom, deležem debelega lesa, etatom
in akumulacije ter preverjali naše predpostavke. Obdelave smo izvedli
ločeno za iglavce, listavce in končno za iglavce in listavce skupaj.
Kazalec in
enota mere
!število GE
Površina (1.000 ha)
Pov. vel. GE (ha)
Les. zal. igl. (m 3/ha)
Les. zal. list. (m 3/ha)
Les. zal. sk. (m3/ha)
Deb. les igl. (m3/ha)
Deb. les list. (m 3/ha)
Deb. les sk. (m 3/ha)
Prir. igl. (m 3/ha)
Prir. list. (m 3/ha)
Prir. skupaj. (m3/ha)
Prir. ig l. (%)
Prir. list. (%)
Prir. skupaj. (%)
Etat igl. (m 3/ha)
Etat list. (m 3fha)
Etat sk. (m3/ha)
Etat/prir. ig l. (%)
Etat/prir. list. (%)
Etat/prir. sk.(%)

Povprečje

110
377,7
3.193
114
114
228
28
11
39
2,48
3,33
5,81
2,44
2,88
2,61
1,58
1,60
3,19
71
47
59

Opomba: Z debelim lesom (deb.
premera).
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Vse skupaj
Minimum Maksimum

-

-

-

-

557
20
12
78
1

9.524
274
247
376

Tolmin
11
46,0
4.179
81
121

Ljubljana
25
93,4
3.787
102
97
199
14
6
20
2,47

Preglednica 1 · Podatki o obravnavanih gozdovih
GGO
Postojna

36
67,4
1.873
126
95

Kočevje

24
79,6
3.314
130
142

N. mesto
10
43,8
4.379
86
151

237
272
163
35
20
66
o
7
18
20
2
181
25
55
50
38
0,30
7,26
1,74
2,63
2,47
3,10
0,51
8,81
3,43
2,80
2,72
3,93
4,19
1,10
11 ,73
5,17
5,27
5,36
7,02
6,66
1.16
4,83
2,15
2,44
2,09
2,39
2.88
1,9§
5,4(:)
2,81
2,82
2,84
2,78
2,79
1,68
4,90
2,54
2,64
2,41
2,60
2,81
0.15
4,83
1,1 9
2,04
1,95
1,52
1,66
0.10
5,12
1,85
1,19
1,07
1,99
2,69
0,84
7,56
3,04
2,71
3,11
3,94
4,35
1~
68
78
230
63
63
67
16
104
53
44
39
51
64
(:)§
24
59
126
52
58
56
les) smo označili les v 3. razširjenem deb. razredu (drevje nad 50 cm prsnega
202
18

222
41
9
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Iz statistične obdelave smo izločili 4 GE v kraškem in 2 v kočevskem
GGO. Vzrok za to je bil v prvem primeru veliko odstopanje rastiščnih
pogojev, v drugem pa poudarjena druge funkcije gozda (lov). Tako je ostalo
za obdelavo 110 GE. Od tega je bilo državnih 36, s skupno površino 9~.615
ha, nedržavnih pa 74, s površino 257.598 ha. Med državne gozdove smo
uvrstili GE, kjer je delež državnih gozdov večji od 85 %, ostale pa smo
uvrstili med zasebne gozdove.

3 PRIRASTEK LESNE ZALOGE
Prirastek lesne zaloge smo računali v odvisnosti od lesne zaloge in
debelega lesa, ločeno za iglavce in listavce ter za oboje skupaj.
Računali smo z vrednostmi, preračunanimi na 1 ha. Regresijska enačba
je imela tako splošno obliko :
količine

Z
prirastek
lesna za loga
V
V3 : količina debelega lesa

Z

=a+bV + cV2 + dV3

Regresijske krivulje prikazujemo na grafikonih 1 in 2.
Grafikon 1: Prirastek iglavcev
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Na grafikonu 1 je prikazan prirastek iglavcev po posameznih GGO in v
vseh GGO skupaj ter ločeno za državne in zasebne gozdove v odvisnosti
od lesne zaloge. V lesni zalogi (V) je že upoštevana povprečna količina
debelega lesa (V3). Vidimo, da se pri enakih pogojih (enaka V in V3)
pri rastki po območjih razlikujejo . Najmanjši je v GGO Tolmin, največji pa v
Novem mestu. Prirastki dosledno naraščajo v smeri od severozahoda proti
jugovzhodu. Razlike med skrajnostmi so okoli 40 %. Prirastek v zasebnih
gozdovih je značilno nižji kot v državnih gozdovih.
Na grafikonu 2 je prikazan prirastek listavcev. Razmerja so podobna
kot pri iglavcih. Razlike med območji so manjše in tudi ni razlik v priraščanju
zasebnih in državnih gozdov.
Primerjava grafikonov 1 in 2 nam pokaže, da je pri enaki lesni zalogi
prirastek listavcev večji od prirastka iglavcev. Človek bi prej pričakoval
obratno. Pri večjih lesnih zalogah so razlike presenetljivo velike.
Razlike v skupnem priraščanju iglavcev in listavcev med območji so
manjše, med državnimi in zasebnimi gozdovi jih ni in tudi zaporedje je
drugačno. Najhitreje priraščajo gozdovi v Kočevju, najpočasneje pa v
Tolminu.
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Grafikon 2: Prirastek listavcev
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Zanesljivost posameznih grafikonov nam kažejo korelacijski koeficienti
regresijskih krivulj oziroma delež variance, ki smo jo uspeli pojasniti s
posameznimi krivuljami. Korelacijske koeficiente prikazujemo v preglednici 2.

Preglednica 2: Korelacijski koeficienti regresijskih krivulj na grafikanih 1 in 2 ter skupaj
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Korelacijski koeficienti v preglednici 2 kažejo, da z lesno zalogo in
debelega drevja pojasnimo okoli 80 %variabilnosti prirastka. Pri
igJavcih več, pri listavcih manj in najmanj pri skupnem (celotnem) prirastku .
če upoštevamo, da računamo s povprečji razmeroma velikih enot (GE),
je to malo. Kaže, da na ugotovljeni prirastek vplivajo še naravne danosti,
kot so plodnost rastišč, sestava in kondicija sestojev. Verjetno pa tudi
metode in natančnost ter politika ugotavljanja prirastkov v posameznih
območjih . S slednjim lahko pojasnimo razlike v prirastku med državnimi in
zasebnimi gozdovi in presenetljivo visoke korelacijske koeficiente znotraj
posameznih območij. Metodam, ki ugotavljajo prirastek iglavcev ločeno
od prirastka listavcev, tj . brez upoštevanja medsebojne interakcije, pa najbrž
lahko pripišemo razmeroma nizke korelacijske koeficiente skupnega prirastka.
Prirastki naraščajo skoraj premosorazmerno z lesno zalogo. Tudi podrobnejša preiskava zveze lesne zaloge in pri rastkov (npr. v bogatih gozdovih, v GE z zalogo nad 230m 3/ha) ni pokazala, da bi količinski prirastek pri
visokih zalogah upadal. Pač pa smo ugotovili, da količina debelega lesa
zmanjšuje prirastek. Prirastek je torej obratno sorazmeren količini debelega
lesa. To velja za iglavce in listavce.
Izračunali smo tudi intenziteto priraščanja. Kaže jo odstotek skupnega
prirastka z ozirom na lesno zalogo na grafikonu 3.
Na grafikonu 3 vidimo, da je intenziteta priraščanja zadovoljiva, saj je
še pri V>300 m3/ha pretežno nad 2 %. Intenziteta priraščanja z rastjo lesne
zaloge hitro pada. Korelacije so šibke. Ponekod jih sploh ni (npr. v GGO
Novo mesto, kjer je odstotek prirastka izračunan iz razmerja izračunanih
prirastkov z regresijskimi enačbami in ustreznih zalog). Korelacije regresij
za odstotek prirastka so najšibkejše tam, kjer so najtesnejše ko relacije med
zalogo in prirastkom (GGO Kočevje in Novo mesto). To ni zato, ker med
intenziteto priraščanja in lesno zalogo ni korelacije, pač pa zato, ker je
količino
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Grafikon 3: Odstotek prirastka
za iglavce in listavce skupaj
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ugotovljeni odstotek prirastka v teh dveh GGO skoraj enak pri vseh lesnih
zalogah (se malo spreminja z ozirom na spreminjanje lesne zaloge) .

4 ETAT
Regresije za velikost etata (v m 3/ha) smo računali podobno kot pri
prirastku . Računali smo velikost etata v odvisnosti od lesne zaloge, prirastka
in količine debelega lesa . Rezultate izračunov nam kažejo krivulje na
grafikonu 4.
Pri istih zalogah iglavcev in ustreznih količinah debelega lesa ter prirastka se etat med območji zelo razlikuje ; za preko 100 %. Veliko bolj kot
prirastek. Skrajnosti (GGO Tolmin in Novo mesto) sta enaki kot pri prirastku,
vrstni red pa sta zamenjala GGO Ljubljana in Kočevje . V Ljubljani sekajo
večji, v Kočevju pa manjši delež prirastka iglavcev. Pri etatu iglavcev nismo
ugotovili značilnih razlik med državnimi in zasebnimi gozdovi.
Pri etatu listavcev so razmerja podobna kot pri iglavcih, le da je tu
posebnost pri GGO Postojna, IG ima najnižje etate listavcev, zelo podobnim
tistim v GGO Tolmin.
Skupen etat iglavcev in listavcev smo prikazali na grafikonu 4. Medtem
ko se etati iglavcev oz. listavcev med GGO zelo razlikujejo, so skupni etati
iglavcev in listavcev po posameznih GGO zelo podobni. Pri nižjih zalogah
so razlike sicer precejšnje, so pa manj pomembne, ker je takih gozdov
malo, in so zaradi manjše zanesljivosti krivulj na robnem območju lahko
tudi navidezne. Odstopa le Novo mesto. Etati v zasebnih gozdovih so pri
enaki zalogi okoli 1O% nižji kot v državnih gozdovih .
Grafikon 4 · Skupen etat iglavcev
in listavcev
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Kot kažejo regresijske enačbe (značilnost posameznih členov in njihova
parcialna korelacija) načrtovalci pri določanju etata upoštevajo vse za to
merodajne vplive , vendar se pomen le-teh med območji zelo spreminja.
Ponekod je etat najbolj odvisen od lesne zaloge, drugod je pomembnejši
delež ali količina debelega lesa, zdi pa se, da je prirastek povsod manj
pomemben pri določanju etata. Kako tesne so zveze med etatom in dejavniki, ki naj bi nanj vplivali, smo prikazali v preglednici 3, kjer smo zbrali
korelacijske koeficiente medsebojnih zvez.
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Pregledn ica 3: Korelacijski koeficienti regresijskih krivulj na grafikanu 4 ter ločeno za iglavce in lis-
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Korelacijski koeficienti v preglednici 3 so presenetljivo visoki in nam
kažejo, da so zveze med etatom in dejavniki, ki nanj yplivajo, zelo tesne.
Ti koeficienti so enaki ali celo višji kot pri prirastku (preglednica 2). Pri
skupnem eta tu so znatno višji kot pri skupnem prirastku . V vseh GGO razen
v ljubljanskem so koeficienti znatno višji kot za vse podatke ali za državne
oziroma zasebne gozdove. Iz tega bi lahko sklepali, da je določanje etata
znotraj večine območij bolj enotno . Izjema je le GGO Ljubljana, kjer je
korelacija med etatom in dejavniki, ki naj bi ga opredeljevali (V, Z, V3),
razmeroma šibka. Tu je velika variabilnost tudi znotraj območja . To kaže,
da so okoliščine v posameznih GE zelo različne ali paje različna le strategija
in metodologija določanja etatov. Korelacijski koeficienti dopuščajo domnevo, da se metodologije in strategije določanja etatov med območji precej
razlikujejo. Najbrž te razlike nastajajo zaradi drugačnih razmer v območjih,
postavljenih ciljev in pa seveda tudi zaradi različnih poti in strategij za
dosego teh ciljev.
Boljšo predstavo o etatih dobimo, če jih primerjamo z zalogo ali prirastkom . To smo naredili na grafikonih 5 in 6.
Na grafikonu 5 vidimo, da se delež skupnega etata v lesni zalogi giblje
pretežno med 1,4 in 1,55 %. Deleži etata se razlikujejo med GGO pa tudi
med državnimi in zasebnimi gozdovi.
1.8

Grafikon 5 : Delež skupnega
etata v lesni zalogi

1.7
1.6

$

lil

1.5

Q5

~

"

1.4
1.3

~.
. ..... . . -· :. . -

-.-

1.2

-. -

······· ····· ·····~··· ··_.....~~~:·:-~ --

--

-

-.--TO

-LJ

- · - · PO' Ko•
NM
----OG
··········· NOG

/,,.,/

1.1 +----+---,.Y I - - - + - - - - + - - + - - - - t - - - - - i l - - - + - - - - + - - i
150
175
200
225
250
275
325
125
300
350
100

Lesna zaloga (m./ha)

Na grafikonu 6 vidimo, kakšen delež prirastka je določen za etat. Delež
z lesno zalogo hitro narašča in ponekod pri visokih zalogah sekajo že ves
prirastek. V posameznih GE in pri nekaterih drevesnih vrstah pa celo več.
Pretežno pa je za etat določeno le med 50 in 70% prirastka in to ponekod
GozdV 57 (1999) 7-8
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Grafikon
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celo pri visokih lesnih zalogah. Razlike med GGO pa tudi med državnimi
in zasebnimi gozdovi so velike. V zasebnih gozdovih je za etat določen
manjši (za okoli 1O %) delež prirastka.
V obeh grafikon ih smo prikazali le razmerja skupnih etatov iglavcev in
listavcev. Tu se najbolj kažejo razlike med politiko določanja etatov v
območjih. Za prikaz in ponazoritev različnih strategij v območjih in sektorjih
lastništva to zadostuje. Podrobnejša obravnava, ločeno za iglavce in listavce, presega namen in okvir tega sestavka, pokaže pa, da so strategije
določanja etatov med GGO še bolj različne, kot je to razvidno iz grafikonov,
predvsem zato, ker predstavljajo v nekaterih GGO skoraj vso akumulacije
listavci, drugod pa je bolj uravnotežena.

5 AKUMULACIJA PRIRASTKA
Razlika med prirastkom in etatom naj bi ostajala v gozdu. To je načrto
vana akumulacija prirastka. Dejansko ostaja v gozdu razlika med prirastkom
in sečnjo, ki je že nekaj let znatno nižja od etata. Zaradi ostanka se povečujejo lesne zaloge. Posledica je debelitev drevja. Drevje je čedalje debelejše, več je debelega lesa. Zato je tudi vrednejše . Tu obravnavamo le količin
ske prirastke in količinsko akumulacije. Lahko bi obravnavali tudi vrednostno
priraščanje iglavcev. za kar imamo ustrezne pripomočke (REBU LA 1998).
Nimamo pa jih za listavce in zato tega nismo naredili. Bilo pa bi zelo
zanimivo prikazati, kako narašča vrednost gozdov, in ne samo njihova
zaloga. Kakšna je količinska akumulacija prirastka po posameznih GGO,
smo prikazali na grafikonu 7.
Na grafikonu 7 vidimo, da ostanek prirastka v gozdu z večjo zalogo hitro
narašča, doseže pri zalogah 250-300 m3/ha vrh in nato počasi upada. V
povprečju je akumulacija celo pri zalogah 350 in več m3/ha preko 2m 3/ha
letno. To je razmeroma visoka akumulacija, veliko varčevanje in vprašljivo
je, ali je to smotrno in modro.
Akumulacija, lahko bi ji rekli tudi programira no varčevanje za razliko od
dejanskega, ki je vsaj po količini znatno večje, se med GGO zelo razlikuje.
Razlike so kar večkratne. Ugotovili bi lahko, da bogata GGO varčujejo veliko
bolj kot revna. Razlike so tudi med državnimi in nedržavnimi gozdovi. Pri
enakih zalogah in temu ustrezni količini debelega lesa in prirastka je
akumulacija v državnih gozdovih za okoli 0,3-0,4 m3/ha letno ali v povprečju
okoli 20% nižja kot v zasebnih. Tako sliko dobimo, če obravnavamo skupno
akumulacije. Drugačna in tudi manj dopadljiva pa je, če obravnavamo
akumulacije ločeno za iglavce in listavce.
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Grafikon 7: Ostanek prirastka v
gozdu - akumulacija

-

SKU

-·- · PO

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

- · -TO

-LJ

-

...... - .. NM

·KO

350

Lesna zaloga (m' /ha)

Akumulacija iglavcev je razmeroma majhna in z rastjo lesne zaloge hitro
pada. Pri visokih zalogah iglavcev, nad 270m 3/ha, akumulacije ni več ; etat
je večji od prirastka. To velja za povprečje. če pa zadevo analiziramo
podrobneje, vidimo, da je akumulacija v državnih in zlasti še v bogatih
gozdovih precejšnja tudi pri visokih zalogah in da je v zasebnih in še
predvsem v revnih gozdovih znatno nižja in je že pri nižjih zalogah sploh ni.
Popolnoma drugačno je stanje pri listavcih . Tu vidimo, da akumulacija
z rastjo lesne zaloge hitro narašča in je pri visokih zalogah listavcev nad
2,5 m3/ha in pri najvišjih zalogah presega že 3 m3/ha . Akumulacija je večja
v zasebnih in revnih gozdovih.
Iz povedanega lahko zaključimo, da predstavljajo visoko akumulacije v
obravnavanih gozdovih predvsem listavci. To še posebej velja za gozdove
z visokimi lesnimi zalogami in velikim prirastkom, za državne in bogate gozdove.
Z rastjo lesne zaloge hitro narašča tudi količina in delež debelega lesa.
Z lesno zalogo progresivno narašča količina in še hitreje delež debelega
lesa . Delež debelega lesa pri zalogah okoli 300m 3/ha znaša že okoli 50%
in z višjimi zalogami hitro narašča .

6 SKLEP IN ZAKLJUČKI
Delo smo začeli z namenom ugotoviti, kako se pri etatu odražajo stališča
gozdarjev, ki menijo, da je lesnoproizvodna vloga gozdov vse manj pomembna in da bi bilo boljše, če v gorskih gozdovih sploh ne bi sekali.
Predpostavljali smo, da se politike in strategije gospodarjenja z gozdovi
med GGO razlikujejo in da se to odraža pri določanju etata.
Raziskava je predpostavke potrdila . Ugotovljeni pri rastki se med območji
razlikujejo. Naraščajo od severozahoda proti jugovzhodu in so pri enakih
lesnih zalogah večji pri listavcih kot pri iglavcih . Koliko se prirastki razlikujejo
zaradi naravnih danosti in koliko (če se?) zaradi metod njihovega ugotavljanja, nismo raziskovali. Prirastki hitro naraščajo z lesno zalogo. V okviru
obravnave nismo ugotovili kulminacije količinskega prirastka. Količina in
delež debelega lesa znižuj eta prirastek. Intenziteta prirašča nja z rastjo lesne
zaloge hitro upada, je pa tudi še pri visokih zalogah okoli 2 %. Korelacije
med lesno zalogo in prirastki so zelo tesne. Z lesno zalogo in količino
debelega lesa smo pojasnili 80-85 % variacije prirastka.
Etat je močno odvisen od lesne zaloge in količine debelega lesa, manj
pa od prirastka. Ta odvisnost je zlasti močna znotraj posameznih GGO.
Etati iglavcev in listavcev se pri enakih okoliščinah (prirastku, lesni zalogi
in količini debelega lesa) med območji zelo razlikujejo . Razlikujejo se tudi
GozdV 57 (1999) 7-B
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med državnimi in zasebnimi gozdovi. Nasprotno pa so skupni etati iglavcev
in listavcev med območji precej podobni. Tako stanje je najbrž posledica
različnih ciljev in strategij, s katerimi ga poskušajo doseči. V nekaterih
območjih sekajo večji delež prirastka iglavcev, v drugih pa listavcev.
V vseh GGO je etat manjši od prirastka. Razlike so največje pri lesnih
zalogah okoli 200-250 m3/ha in znašajo okoli 2,5-3,0 m3/ha letno. Te razlike,
ostanki prirastka, predstavljajo akumulacije v gozdu. Pri enakih okoliščinah
se akumulacija med GGO zelo razlikuje, tako po absolutni višini kot po
sestavi. Razlikuje se tudi med državnimi in zasebnimi ter med bogatimi in
revnimi gozdovi. Največja je v državnih in bogatih gozdovih. Celo pri lesnih
zalogah nad 300 m3/ha je programirana akumulacija prirastka 2 m3/ha letno.
Dejansko je še znatno večja, ker je zadnja leta sečnja znatno nižja od etata.
Koliko pa se z njim sklada po sestavi pose kan ega drevja, pa menda niti ne
vemo. Razlika med sečnjo in etatom na nek način kaže gledanje lastnikov
gozdov na etat. Vprašanje je, ali so taki in tako realizirani etati smotrni in
ali je tako ravnanje pametno.
Varčevanje samo po sebi ne more biti cilj gospodarjenja. Za to morajo
biti določeni vzroki. To so lahko npr. varčevanje za čase z boljšo konjunktura,
ustvarjanje rezerv obnovljivih virov za slabše čase, recimo zaradi pretiranih
sečenj in uničevanja gozdov po svetu ali pa zaradi pričakovane energetske
krize, varčevanje z namenom boljših in vrednejših donosov, ki jih zagotavljajo višje zaloge ipd. To pa ni več zadeva le posameznega lastnika in še
manj urejevalca, ampak zadeva nacionalnega pomena. Najvišji organi
morajo presoditi, ali to hočemo in zmoremo. ln če se za to odločijo, morajo
sprejeti ukrepe, ki bodo zagotavljali povsod enako ukrepanje za dosego
postavljenega cilja.
Z naraščanjem lesnih zalog progresivno narašča ta količina in delež
debelega lesa. Zaloge naraščajo zaradi debeljenja drevja. Debelo drevje
je vrednejše le do neke meje, nad njo pa vrednost lesa pada. Kakšna je
vrednostna akumulacija in kako zaradi nje narašča vrednost gozdov, nismo
ugotavljali, ker to ni bil elij te raziskave, poleg tega pa tudi za listavce
nimamo ustreznih pripomočkov. Vsekakor bi pa bila taka raziskava zelo
dobrodošla, saj bi razčistila marsikatero dilemo.
Brez dvoma nastaja med območji veliko razlik pri etatih in akumulaciji
zaradi različnih strategij njihovega določanja. Te razlike se bodo poveče
vale, saj navodila (pravilnik) za urejanje gozdov ne vsebujejo nobenih
določil, še smernic ne, kako ravnati s temi zadevami. Pri tem kaže upoštevati, da etat ni le določilo, koliko smemo ali moramo sekati, ampak je
najpomembnejše določilo za gospodarjenje z gozdovi.
Dejstvo je, da je sečnja najpomembnejši gojitveni ukrep. To pa le ob
izpolnitvi vsaj dveh pogojev:
- da je po jakosti (količini), sestavi, času in prostoru pravilno določena in
-da je korektno izvedena.
Prvi pogoj mora izpolniti načrtovalec, ki določi etat Ta pogoj je zelo
pomemben, ni pa zadosten, ker se etat realizira z odkazilom in izvedbo sečnje.

VIRI
Rebula, E., 1998: Vpliv debeline in višine jelovega drevesa na njegovo vrednost in donosnost.- Zbornik referatov Gorski
gozd, Logarska dolina, Biot. fak., Odd. za gozd.in obnovljive gozdne vire, Ljubljana.
---Zavod za gozdove RS: Podatki o lesnih zalogah, prirastkih in etatih za 116 GE iz GGO Tolmin, Kranj, Ljubljana,
Postojna, Kočevje, Novo mesto in Kras.
-- 1998: Anketa o problemih in vizijah trajnostnega razvoja gorskega gozda.- Biot. fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire, Ljubljana.
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Razprave
GDK: 175.2 Liliaceae : 114.521.6

Nekatere vrste iz družine lilijevk {Liliaceae) in njihov indikatorski pomen
Lado KUTNAR'\ Lado ELERŠEK**
Izvleček:

Kutnar, L., Eleršek, L.: Nekatere vrste i.z družine lilijevk (U/iaceae) in njihov indikatorski pomen . Gozdarski vestnik,
št. 7-8/1999. V slovenščini, cit. lit. 17.
Prispevek podaja nekaj osnovnih informacij o morfologiji in ekologiji izbranih rastlinskih vrst iz družine lilijevk
(Uiiaceae). Družina lilijevk je v našem prostoru prisotna s 25 rodovi in z okoli 70 vrstami. Dobra polovica rodov te
družine je izraziteje zastopana tudi v slovenskih bukovih gozdovih. lilijevke se med seboj močno razlikujejo v pogledu
zahtev do okoljskih razmer.
V prispevku je prikazana uporabna vrednost fitoindikacije na primeru dveh fitocenoloških popisov, v katerih se
pojavljajo tudi predstavniki lilijevk. Popisa prikazujeta vegetacijo dela pragozda Krokar na Kočevskem in gozda na
Bojancih v Beli Krajini.
Ključne

besede: rastlinstvo, Liliaceae, Lilijevke, morfologija, ekologija, fitoindikacija, bukov gozd.

1 UVOD
Prispevek je nadaljevanje v seriji, s katero želiva bralca opozoriti na
pomembne, vendar pogosto spregledane prebivalce naših (predvsem
bukovih) gozdov. Na vsestransko pomembnost zelišč sva opozorila že v
predhodnem članku Nekatere vrste iz družine križnic (Brassicaceae) in
njihov indikatorski pomen (KUTNAR 1 ELERŠEK 1998), kjer posebej opozarjava na njihovo fitoindikacijsko vrednost, ki jo na splošno poudarjajo
mnogi avtorji (THIMONIER et al. 1992, SCHONHAR 1993, THlMONIER
et al. 1994, KUTNAR 1995, SCHMIDT 1995, KUTNAR 1997). Obstajajo
različne metode, ki opredeljujejo relativno navezanost rastlin na posamezne
okoljske dejavnike (LANDOLT 1977, ELLENBERG et al. 1991, KOŠIR
1992). Metode podajajo optimum posameznega dejavnika za uspevanje
posamezne rastline, zato so bolj ali manj dober približek dejanskih zahtev
rastline v danih razmerah, kjer dodatno prihaja do interakcij med rastlinami
znotraj posamezne združbe. Zaradi tega posamezna rastlinska vrsta sama
po sebi ni dovolj zanesljiv pokazatelj dejanskih rastiščnih razmer. Za zanesljivejša podobo stanja rastišča je potrebno upoštevati celoten inventar
rastlin, ki se pojavlja v relativno homogenih razmerah, vključno z njihovo
stopnjo zastiranja.
V članku so predstavljene rastline iz družine lilijevk, njihov odnos oziroma
navezanost na okoljske dejavnike in s tem posredna opredelitev rastišča rastlin.
Kot v prvem članku se tudi tukaj omejujeva na bukove gozdove, zato
predstavljava le tiste lilijevke, ki so pogostejše v teh gozdovih in jih pogosteje
navajajo kot značilnice ali razlikoval nice posameznih bukovih združb.

2 RASTUNE IZ DRUŽINE LILIJEVK V BUKOVIH GOZDOVIH
V Mali flori Slovenije (SUŠNIK 1984) je družina lilijevk opredeljena z
naslednjim opisom: "Večinoma so trajna zelišča s podzemno čebulo, gomeljem ali koreniko. Zelo redko enoletna zelišča ali lesne rastline. Listi so
enostavni, celorobi, včasih kožnati ali luskasti. Tu in tam stranski poganjki
podobni listom (= filokladiji). Cvetovi večinoma dvospolni, iz 6 cvetnih
(perigonovih) listov (redko 4 ali 8), ki so pogosto med seboj zrasli. Prašnikov
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6 (redko 4 ali 8). Plodnica je 1, nadrasla, 3-predalasta. Plod je glav ica ali
jagoda." Družina lilijevk spada k enokaličnicam, ki imajo praviloma semena
z enim samim kličnim listom, loka sto ali vzporedno žil nate liste in troštevne
cvetove.
V Sloveniji najdemo 25 rodov (SUŠNIK 1984), ki pripadajo tej družini ,
medtem ko pripadajo v tem sestav ku obravnavane (to je v bukovih gozdovih
pogostejše) lilijevke 13 rodovom . Te lilijevke, ki so navedene kot značilnice
ali razlikovalnice gozdnih združb tudi v publikaciji Bukovi gozdovi na Slovenskem (MARINČEK 1987), so: bela čmerika (Veratrum album), bodeča
lobodika (Ruscus aculeatus), čemaž (AIIium ursinum) , dvolistna morska
čebul ica ( Scil/a bifolia), dvolistna senčnica (Maianthemum bifolium), lasasti
beluš (Asparagus tenuifolius) , mnogocvetni salomonov pečat (Polygonatum
muftif!orum), pasji zob (Erythronium dens-canis), pirenejsko ptičje mleko
(Ornithogalum pyrenaicum), rumena pasja čebula (Gagea lutea) , širokolistna lobodika (Ruscus hypoglossum), šmarnica (Convallaria maja/is),
turška lilija (Lili um marlagon), va než (Alii um victoria/is), volčja jagoda (Paris
quadrifo/ia) in vretenčasti salomonov pečat (Polygonatum verlicillatum) .

3 FITOINDIKACIJSKE VREDNOSTI LILIJEVK
3.1 Fitoindikacijske vrednosti lilijevk po Landoltu (1977)
Pregledn ica 1: Fitoindikacijske
vrednos ti izbranih lilijevk po
Landoltu (1977)

V preglednici 1 so predstavljene fitoindikacijske vrednosti izbranih lilijevk
po Landoltu (1977).
Reakcija tal Hranila v tleh

Vlažnost
Bela čmerika

3

4

Svetloba

Toplota

Kontinentalnost

4

2

3

2

3

2

3

Veratrum album

L___

čemaž

4

3

4

Allium ursinum
1

1

Dvolistna morska

čebula

4

3

3

4

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

4

3

Scil/a bifolia
Dvolistna senčica

3

1

Maianthemum bifolium
Mnogocvetni salomonov pečat

Polygonatum multiflorum
Pasji zob

Erythronium dens-canis

2

1
1

Rumena pasja čebula

3

4

4

2

3

3

-

-

-

-

-

2

3

3

3

3

3

3

3

4

2

3

3

3

2

2

Gagea lutea
1

1

širokolistna lobodika

Ruscus hypoglossum

2

lšmarnica

4

Convallaria maja/is
1

1

3

Turška lilija

Lilium martagon
Va než

4

1

4

3

3

3

3

3

3

3

Allium victoria/is
1

Volčja

jagoda

l

2

1

Paris quadrffo/ia
Vretenčasti

salomonov pečat

Po/ygonatum verticillatum

3

2

1

Opomba ; Metoda po Landoltu (1977) ne vključuje ocen širokolistne lobodike (Ruscus hypog/ossLim}.
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Po njegovi oceni se večina obravnavanih vrst pojavlja na zmerno sušnih
do vlažnih rastiščih . Na najbolj sušnih rastiščih se pojavlja šmarnica

( Convallaria maja/is).
V pogledu reakcije tal je Landolt ocenil, da se od izbranih vrst pojavlja
na najbolj kislih tleh dvolistna senčnica (Maianthemum bifolium) , ostale
vrste pa na pretežno rahlo kisl ih tleh (vrednost 3) ali celo na tleh, bogatejših
z bazami (vrednost 4 ).
Največje potrebe po hranilih v tleh ima rumena pasja čebula (Gagea
lutea) . Ostale vrste imajo povprečne zahteve , na revnejših tleh pa se
običajno pojavljata dvolistna senčnica in šmarnica.
Večina izbranih lilijevk je pokazatelj senčnih do polsenčnih rastišč
(vrednosti 2 in 3). Senco slabše prenašata bela čmerika (Veratrum album)
in vanež (AIIium victoria/is).
Najmanjše potrebe po toploti imajo bela čmerika, vanež in vretenčasti
salomonov pečat (Po/ygonatum verticillatum) .
Po Landoltovi oceni nima nobena od obravnavanih vrst izrazitejšega
kontinentalnega značaja (preglednica 1).

3.2 Fitoindikacijska analiza
Bojancih

rastišč

v pragozdu Krokar in na

Analizirala sva fitocenološki popis, ki je bil narejen v pragozdu Krokar
na Kočevskem (HOČEVAR/ BATIČ/ PISKERNIK/ MARTINČIČ 1995). Popis
je bil izbran zaradi izrazitejše zastopanosti obravnavanih lilijevk (preglednica
2). Poleg čemaža (AIIium ursinum). ki skoraj v celoti pokriva gozdna tla,
se v tem delu gozda pojavljajo tudi vretenčasti salomonov pečat (Polygonatum vertici/latum) , volčja jagoda (Paris quadrifolia) in posamično tudi
vanež (AIIium victoria/is).
V analizi nisva upoštevala gliv in lišajev. Ocene, ki so narejene po
"Piskernikovi metodi", sva prevedla v ocene, ki so v skladu s standardno
srednjeevropsko šolo (preglednica 2). Za potrebe fitoindikacijske analize
sva te ocene modificirala po van der Maarelu (preglednici 2 in 3). Modificirane ocene podajajo realnejšo sliko dejanskih stopenj zastiranja.
Pri izračunu vlažnostn ih razmer in reakcije tal , ki sta naj pogosteje
obravnavana parametra rastišča, sva upoštevala stopnjo zastiranja posameznih vrst (preglednici 2 in 3). To je še posebej smiselno, ker popisa v

Slika 1: Mnogocvetni salamonov
pečat

(Polygonatum multiflorum)

(Foto: Lado Eleršek)

Slika

3:

čebulica

(Sci/a bifolia) (Foto: Lado

Dvolistna

morska

Kutnar)

Sli ka 2: Pragozd Krokar (Foto: Lado Kutnar)
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Preglednica 2: Analiza vlažnostnih razmer in reakcije tal na osnovi
popisa vegetacije v pragozdu Krokar in uporabe indikacijskih vrednosti po Ellenbergu in sod. (1991)

pregledicah 2 in 3 zajemata relativno majhno število rastlinskih vrst. Stopnjo
zastiranja vrst sva uporabila kot utež pri izračunu srednje indikacijske
vrednosti . Drevesnih vrst, ki so močno podvržene vplivu gospodarjenja , in
vrst, ki so indiferentne za posamezen dejavnik (po Ellenbergu označene z
"x") pri analizi nisva upoštevala.
Srednja fitoindikacijska vrednost za vlažnost po Ellenbergu in sod.
(1 991) kaže, da so tla obravnavanega gozda sveža do rahlo prehodna proti
vlažnejšim. V pogledu reakcije se tla spreminjajo od rahlo kislih do rahlo
bazičnih (preglednica 2).
Rezultati analize po Koširju (1992) s pomočjo izpopolnjene računalniške
aplikacije (1998) kažejo predvsem na nevtralnoalkalno reakcijo tal (51 %),
v manjši meri na slabo kislo (27 %). Večina vrst nakazuje zmerno sveža
do zmerno vlažna tla (82 %). Polovica vrst nakazuje globino tal med 30 in
60 centimetri .

Zap.
št.

Plast

Rastlinska vrsta

Ocena po
Piskerniku

1

Fagus sylvafica

3

Fagus sylvatica

r

Abies alba

1

4

01
03
01
03

Abies alba

r

5

G

Fagus sylvatica

6

G

Acer pseudoplatanus

5
e

7

G

Daphne mezereum

8
9

G

Dryopteris dilatata

G

10

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

2

3

11
12

13
14
15
16

17
18

19

20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

Ocena
Modifikacija po
po Br.·BI. van der Maarelu

5
+
2
+

Reakcija tal
po Ellenbergu
x

Vlažnost po
Ellenbergu

5

9
1

5

x

x

x

x

)(

s

3
1
9

s

x

r

1

6

x

e

r

1

5

7

e

r

1

6

)(

Rosa pendu/ina

r

Allium ursinum

5

+
5
2
2
1
1
1
1

Oxalis acetosella

1

Galium odoratum

1

Polygon~tum

x
x
x

verticilatum

Paris quadrifolia
Dryopteris fi/ix-mas

1

1

5

7

9

6

7

5

3
3

1

2

5

6

2
1

2

s

1

Omphalodes verna
Lamiastrum galeobdolon

+

+

1

5
5

Actea spicata

f

+

1

5

Hordelymus europaeus

+

+

1

Mercurialis pernnis

r

+

1

Dentaria bulbifera

+
r

+
+

1

1

Anemone nemorosa
Senecio fuchsii
Dentaria enneaphyl/os

Euphorbia camiolica

1

Symphytum tuberosum

e

Aremonia agrimonioides

e

All.ium victoria/is

e

2

6
7

x

1

2
2

s

)(

1

2

5

1

2

s

2

1
1

1

6

4
7
5
8

5

x
x
x
x
x
x

Cardamine trifolia
Athyrium filix-femina

4
1

1

1

1
1

x:

L

7

7
7
1

1

6

5

7

x

8

s

7

1

5*

S*

r

1

6

7

r

1

s

8

11

5
6,4

6

1

1

1

1

1

1

r

5,4

Opomba: * lndikacijske vrednosti za kranjski mleček (Euphorbia carniolica Jacq.) so preračunane s S·stopenjske
Landoltove skale (1977) na 9-stopenjsko skalo po Ellenbergu in sod. (1991) .
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Ocene so dovolj dober približek stanja v pragozdu Krokar, katerega vegetacijo uvrščamo v Abieti-Fagetum dinaricum Treg . 57 omphalodetosum (novo
ime Omphalodo-Fagetum Mar. et al. 93) (Gozdni rezervati v Sloveniji, 1980).
Popis je bil narejen v jelovo-bukovem gozdu na nadmorski višini okoli
1.150 metrov. Ploskev leži na terenu z nagibom 15° in z jugovzhodno
ekspozicijo (HOČEVAR /BATIČ /PISKERNIK /MARTINČIČ 1995) . Gozd
raste na rjavih pokarbonatnih tleh (Gozdni rezervati v Sloveniji , 1980).
Fitoindikacijska analiza rastišča na Bojancih v Beli krajini (SMOLE 1992),
na katerem se pojavlja tudi šmarn ica (Convallaria maja/is), je bila izvedena
po isti metodologiji kot predhodna.
Srednja tehtana indikacij ska vrednost (preglednica 3) nakazuje povpreč
ne vlažnostne razmere in nekoliko nadpovprečno kislost tal. lndikacijska
vrednost za vlažnost nakazuje sveža tla. Druga indikacijska vrednost pa
kaže na zmerno kislo do rahlo kislo reakcijo tal.
Plast

Rastlinska vrsta

Ocena po
Br.-81.

Quercus petraea

4

2

D
D

Fagus sylvatica

3

G

Corylus ave/lana

1

2

4
5

G

Frangu/a afnus

1

G

Tilia cordata

1

6

G

Fraxinus ornus

1

Zap.

št.
1

1

1

1

1

Preglednica 3: Analiza vlažnostnih razmer in reakcije tal na osnovi
popisa vegetacije na Bojancih
(SMOLE 1992) in uporabe indikacijskih vrednosti (ELLENBERG et

al. 1991)

Modifikacija po
van der Maarelu

Vlažnost po
Ellenberg u

7

5

x

2

s

x

x

x

2

8

4

2
2

5
3

8

1

Reakcija tal
po Ellenbergu

)(

7

G

Prunus avium

1

2

5

7

8

G

Fagus sylvatica

+

1

x

9

G

Acer pseudoplatanus

+

1

5
6

10
11
12

G

Comus mas

+

1

4

8

G

Sorbus formina/is

+

1

4

G

Crataegus monogyna

+

1

4

8

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Epimedium alpinum

13

14
15

16
17
18
19

20
21
22
23

24
25
26
27
28

x
1

7

1

1

1

2

3

5*

4*

2

3

5

3

2

5
4

x

1

3
2
2

x

x

Melampyrum pratense

1

2

Galium sylvaticum

+

1

1

Pteridium aquilinum
Quercus petraea

1

Convallaria maja/is

1

1

Molinia arundinacea

1

)(

5
1

5

1

3
6

Cory/us ave/lana

+

1

x

x

Gentiana ascfepiadea

+

1

7

Mefittis melissophyllum

+

1

6
4

Hieracium ·sylvaticum

+

1

5

6
5

M

Pofytrichum formosum

+

1

s

6

M

Carpinus betufus

+

1

)(

)(

1

1

1

3

8

4

4

1

7

6

4,9

5,4

Fraxinus omus

+

1

M

Hieracium umbellatum

+

1

M

Festuca gigantea

+

M

1

J

1

1
1

1

1

Opomba :* lndikacijske vrednosti za alpski vimček (Epimedium alpinum L.) so preračunane s S-stopenjske Landoltove
skale (1977) na 9-stopenjsko skalo po Ellenbergu in sod. (1991) .
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Slika 4: Dvolistna senčica (Maianlhemum bifolium) (Foto: Lado Eleršek)

Slika 5: Širokolistna lobodika (Ruscus hypog/osum) (Foto: Lado Kutnar)

Analiza popisa po Koširju (1992) s pomočjo izpopolnjene računalniške
aplikacije (1998) je pokazala, da 29 % rastlin nakazuje slabo kislo, 12 %
zmerno kislo in 52 % kislo reakcijo tal. Analiza vlažnostnih razmer je
pokazala sveža tla pri 43 %, zmerno suha pa pri 33% rastlin. Večina rastlin
kaže na relativno globoka tla. Na globino tal nad 1 meter kaže 22% rastlin,
skoraj 50% rastlin pa kaže na globino tal med 30 in 100 centimetri.

Slika 6: Rumena pasja čebula (Gagea lutea) (Foto: Lado
Eleršek)
320

Slika 7: Čemaž (A/Iium ursinum) (Foto: Lado Eleršek}
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vrste iz družine lilijevk (Uiiaceae) in njihov Indikatorski pomen

Ocena razmer se dobro ujema z dejanskimi razmerami, saj popis predstavlja enodobni gradnov gozd s podstojno bukvijo na globokih spranih
pokarbonatnih tleh na nanosih (SMOLE 1992). Gozd lahko uvrstimo v
asociacija Querco-Fagetum Košir 62 (novo ime Hedero-Fagetum Košir 94 ),
var. geogr. Epimedium alpinum.

4 ZAKLJUČEK
Na večino v prispevku predstavljenih vrst iz družine lilijevk nas opozarja
že njihov lep izgled (npr. zlati klobuk, salomonov pečat. .. ), njihova posebnost v zgradbi (širokolistna lobodika), njihov prijeten vonj (šmarnica) ali
pa njihov nekoliko neprijeten, česnov vonj (čemaž, vanež). Ko jih srečamo
na določenem rastišču, lahko ugotovimo, da na njihovo prisotnost vpliva
množica dejavnikov, ki predstavljajo ustrezne življenjske pogoje posamezni
rastlini. Za večino obravnavanih lilijevk lahko ugotovimo, da se izogibajo
ekstremnejšim razmeram. Običajno imajo mezofilnejši značaj, zato pogosto
rastejo v naših bukovih gozdovih.
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Strategija in akcijski program Evropske unije na
obnovljivih virov energije

področju

izrabe

Nil<e POGAČNIK*
Izvleček:
Pogačnik, N.: Strategija in akcijski program Evropske unije na področju izrabe obnovljivih virov energije. Gozdarski
vestnik, št. 7-8/1999. V slovenščini, ci t. lit. 9.
Komisija Evropske unije je leta 1997 sprejela belo knjigo, v kateri so zapisane glavne usmeritve za pospeševanje
in učinkovitejše uveljavljanje obnovljivih virov energije . Trenutno predstavljajo obnovljivi viri le 5,3 % v skupni rabi
energije v Evropski uniji. Ta delež naj bi se do leta 201 O povečal na 12,5 %. Povečanje deleža obnovljivih virov naj bi
pozitivno vplivalo na samooskrbe z energijo, na zmanjšanje emisij COz, na zaposlovanje, na zmanjšanje stroškov
goriv, vendar pa so potrebne visoke investicije v energetski sektor. Politika pospeševanja izrabe obnovljivih virov energije
naj bi vplivala, spremenila in povezala številne skupne politike EU, kot so: energetika, varstvo okolja, zaposlovanje,
takse, raziskovanje, tehnološki razvoj, kmetijstvo. regionalni razvoj in razvoj podeželja . Ker bo morala Slovenija v
procesu priključevanja upoštevati tudi te dokumente in ker je les daleč najpomembnejši obnovljivi vir energije pri nas, so v
prispevku predstavljene le nekatere usmeritve in predvidene akcije s področja izrabe obnovljivih virov v energetske namene.
Ključne

besede : obnovljivi vir e.1ergije, biomasa, strategija, Evropska unija.

1 UVOD
Naraščanje

potreb po energiji, omejenost zalog fosilnih goriv ter vse
onesnaženje ozračja zahtevajo nove rešitve trajne oskrbe z energijo.
Obnovljivi viri energije (v nadaljevanju OVE) so ena izmed najbolj pogosto
predlaganih rešitev, saj so v manjši ali večji količini prisotni povsod, ekološko
niso problematični in so, kot pove že ime, obnovljivi, tako da trajnost ob smotrni
izrabi ni vprašljiva.
Med OVE spadajo: veter, voda, biomasa, geotermalna energija in sonč
na energija. Biomasa je uporabna v trdnem, tekočem (biogoriva) ali plinastem stanju (bioplin). V skupino trdne biomase spadajo les in lesni
ostanki, ostanki iz kmetijstva ter nelesnate rastline, uporabne za proizvodnjo
energije. Potrebno je opozoriti~ da spadajo k biomasi še ostanki od proizvodnje industrijskih rastlin, sortirani odpadki iz gospodinjstev, odpadne
gošče oz. usedline ter organska frakcija mestnih komunalnih odpadkov in
odpadne vode živilske industrije.
Zaradi velikega poudarka, ki ga v zadnjem času dajejo na OVE tako na
nivoju Evropske unije (v nadaljevanju EU) kot tudi v posameznih državah
članicah (še posebej v sosednji Avstriji) in tudi v Sloveniji, bomo v kratkem
predstavili osnovne značilnosti in najpomembnejše točke akcijskega programa in strategij za izrabo obnovljivih virov v EU, ki so zapisani v beli
knjigi z naslovom: Energija prihodnosti: obnovljivi viri energije (Energy for
the Future: Renewable Sources of Energy).
V EU vidijo možnost za zmanjševanje stopnje odvisnosti od uvoza
energije in edino realno možnost za zmanjševanje količine emisij C0 2 v
ozračje v intenzivnejši izrabi OVE. Kljub prizadevanjem za pospeševanje
rabe OVE, ki so se začela že v 80-ih letih, gre razvoj prepočasi. Trendi v
EU kažejo na velik tehnološki napredek na področju izrabe OVE, kar se
izraža tudi v zmanjševanju investicijskih stroškov. Kljub temu ostajajo visoki
investicijski stroški in daljša amortizacijska doba še vedno največja ovira.
Razvoj novih tehnologij učinkovite rabe OVE je EU spodbujala v različnih
demonstracijskih programih (PHARE, SYNERGY, JOULE- TERMIE, SAVE
večje

* N. P., univ. dipl. inž. gozd.,
Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
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11, INCO, FAIR itd.). Ti programi so pripomogli k razvoju industrije in pripeljali
EU na vodilno mesto na področju tehnologije. S programoma ALTENER 1
in ALTENER 11 pa je Svet EU prvič odobril posebno obliko financiranja
promocije OVE. Nekateri izmed zgoraj naštetih programov so namenjeni
tudi podpori tehnološkega in družbenega razvoja v državah v razvoju in v
pridruženih državah.

2 OBNOVLJIV! VIRI ENERGIJE S POUDARKOM NA BIOMASI
V Sloveniji je les najpomembnejši domač OVE. Želje energetikov po
izrabi lesa v energetske namene so zaradi vse večje odvisnosti Slovenije
od uvoza energije (že več kot 70 %) vse večje, okoljevarstveniki pa opo~
zarjajo, da je povečana raba OVE ena izmed pomembnih možnosti za
zmanjševanje emisij C0 2 . Pri ugotavljanju zmanjševanja emisij C0 2 se
povečanje gozdne površine in akumulacija prirastka ne priznava kot ponor
(mednarodna metodologija za izračun emisij), zato postaja učinkovita
raba lesa v energetske namene ključnega pomena. V EU rešujejo probleme
oskrbe s surovino s pospeševanjem energetskih plantaž hitro rastočih
drevesnih in grmovnih vrst. Velika gozdnatost, način gospodarjenja z
gozdom in gozdnato krajino ter obsežen proces opuščanja in zaraščanja
kmetijskih površin so argumenti proti energetskim plantažam v Sloveniji.
Energetskim potrebam se lahko zadosti že z učinkovitejšo rabo drobnih in
manj kakovostnih sortimentov, ki nastajajo pri gojitvenih in varstvenih delih
tako v gozdovih kot tudi na zaraščajočih površinah. Velik neizkoriščen
potencial predstavlja tudi del nerealiziranega poseka. Problem pa ostajajo
visoki stroški pridobivanja in nekonkurenčne cene omenjenih sortimentov
na tržišču . Ta problem lahko reši država z ustreznimi subvencijami , davčno
politiko in predvsem s skupno politiko do izrabe lesne biomase.
Biomasa se uporablja predvsem za proizvodnjo toplotne energije. V
proizvodnji električne energije v EU je delež biomase majhen (0 ,95 %). Po
načrtih naj bi se delež elektrike iz biomase povečal kar na 8 % . Tako
povečanje naj bi omogočili z investicijami v višini 84 milijard EUR. Skupno
naj bi se delež biomase v skupni rabi energije povečal s 3% (1995) na 8,5
% (2010) oziroma s 44 ,8 Mtoe (1995) na 90 Mtoe (2010). Največ naj bi k
povečanju deleža biomase v skupni rabi energije prispevale energetske
rastline (50 %), sledili naj bi jim lesni ostanki in ostanki iz kmetijstva (33
%), 16% pa naj bi prispevalo izkoriščanje bioplina (odpadne vode , živilska
industrija, komunalni in gospodinjski odpadki).
Predvidoma naj bi bi om asa leta 201 O prispevala dodatnih 90 Mtoe, od
tega bioplin 15, kmetijski in gozdni ostanki (skupaj z ostanki lesne industrije)
30 in energetske rastline (Energy Crops) 45 Mtoe. Skupaj na bi biomasa v

co2

Proizvodnja energije
Proizvodnja elektrike (TWh)

1995

2010

Indeks povečanja

Skupaj

1,2

2.366

2.870

Vsi OVE

337

675

2

Biomasa

22,5

230

10,2

Preglednica 1: Proizvodnja energije iz OVE in biomase v EU leta
1995 in projekcija za leto 2010

Proizvodnja toplote (Mtee)
Vsi OVE

38,7

80

2,1

Biomasa

38,04

75

1,9

Vir: bela knjiga, 1997.
Enote: TWh : Tera watt toplotne moči (1TWh=3,6 PJ )
Mtoe: Mega ton naftnega ekvivalenta (1 Mtoe
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letu 2010 prispevala kar 135 Mtoe. Tako pridobljeno energijo naj bi porabili
na naslednji način : 25 Mtoe za direktno ogrevanje in procesno toploto, 32
Mtoe za proizvodnjo elektrike, 6 Mtoe v napravah v kombinaciji s premogom
in preostalih 26 Mtoe v napravah za sočasno pridobivanje toplote in elektrike . S podmeno, daje proizvodnja biomase 10 Uha/leto, bi za načrtovanih
27 Mtoe energije iz trdne biomase do leta 201 Omorali zasaditi 6,3 milijone
ha površin . Po ocenah naj bi bilo kar 1Omilijonov ha (7, 1 %vseh kmetijskih
zemljisč v EU) primernih za pridobivanje biomase v energetske namene
(energetske plantaže hitro rastočih drevesnih in grmovnih vrst in nasadi
energetskih rastlin). Velik neizkoriščen potencial predstavljajo ostanki iz
kmetijske in gozdarske dejavnosti vključno s predelavo lesa, in sicer je ta
potencial v EU ocenjen na 150 Mtoe/leto. Predvidoma naj bi z omenjenimi
dejavnostmi do leta 2010 mobilizirali 30 Mtoe/leto .

3 PRIZADEVANJA EVROPSKE UNIJE ZA POSPEŠEVANJE
IZRABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Slika 1: Sušenje drv- ce pan ic pod
napuščem hleva

OVE so leta 1995 v EU predstavljali sorazmerno majhen delež v skupn i
rabi energije (5,3 %), vendar pa naj bi se ta delež v prihodnosti zviševal in
v letu 201 O dosegel do 12,5 %. OVE so domač vir energije in zato lahko
prispevajo k zmanjšanju odvisnosti EU od uvoza energije; le-to je doseglo
že 50% in če se bo rast nadaljevala, bo do leta 2020 doseglo že 70 %. EU
se je na konferenci v Kyotu obvezala za 15-odstotno zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 201 O (glede na stanje v letu 1990). Za dosego tega
cilja pa so potrebni hitri ukrepi, ki bodo v pomoč državam članicam, zato je
bila leta 1997 sprejeta bela knjiga za energetsko strategijo EU in akcijski
program . Z belo knjigo je Komisija predstavila svoje poglede na politiko
EU na področju energetike in predstavila ukrepe, ki so potrebni za dosego
ciljev. Pred belo knjigo so že leta 1996 sprejeli zeleno listino z istim naslovom . Na osnovi te listine in rezultatov številnih diskusij tako na ravni Unije
kot v posameznih članicah je Komisija EU konec leta 1997 sprejela prej
omenjeno belo knjigo.
V zeleni listini in nato v beii knjigi navajajo pet glavnih razlogov za
pospeševanje rabe OVE v prihodnosti, ki so :
1. varstvo okolja: zmanjševanje emisij, predvsem zmanjševanje emisij C02 ;
2. odvisnost od uvoza energije: povečanje samooskrbe z energijo in povečanje stabilnosti v oskrbi z energijo;
3. zaposlovanje in regionalni razvoj : odprlo se bo veliko število novih
delovnih mest (do 800.000) in kot čist vir energije lahko OVE pripomorejo
k razvoju posameznih dejavnosti in regij (turizem, razvoj oz. ohranjanje
podeželja);
4. razvoj tehnologije izrabe OVE: z večjimi zahtevami po energiji bo večja
možnost za širitev tržišča za sodobne tehnologije izrabe OVE;
5. javna podpora: javnost je na splošno bolj naklonjena izrabi OVE kot
drugim virom.
V primarni energiji predstavljajo trenutno največji delež velike hidroelektrarne , ki pa so v prihodnosti zaradi velikih posegov v okolje nesprejem ljive. V prihodnje naj bi največji delež k povečanju energije prispevala
biomasa, in sicer 90 Mtoe ali 70 %, kar bi predstavljalo potrojitev trenutne
izrabe. S 40 GW naj bi veter prispeval drugi največji delež. Na tre ljem mestu
naj bi bili sončni kolektorji s 1OO milijoni m2 novih površin. Hidroenergija
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bo sicer ostala drugi najpomembnejši OVE, vendar z zelo majhnim povev prihodnosti (le za 13 GW) (preglednica 2).

čanjem

Vrsta energije

Količine OVE
v EU v letu 1995

Predvidene količine
do leta 2010

povečanja

Veter

2,5 GW

40GW

1.6

Voda
- velike elelctrarne
- male elektrarne

92GW
82,5 GW
9,5 GW

105 GW
91 GW
14 GW

1 '1
0,01
1,5

Fotovoltaične

celice

Biomasa
Geotermalna energija
- elektrika
- toplota

Preglednica 2: Količine posameznih OVE v EU v letu 1995 in predvidene količine do leta 201 O

Indeks

0,03 GW

3GW

100

44,78 Mtoe

135 Mtoe

3

0,5 GW
1,3GWt

1GW
5GWt

3,8

6,5 milijonov m2

1 OO milijonov m2

15,3

2
1

Sončni kolekto~i

Pasivna sončna energija
Druge

-

35 Mtoe
1

1GW

1

1

-

Vir: bela knjiga

Za dosego tako zahtevnih ciljev priporoča Svet EU naslednje ukrepe:
- oblikovanje programov za spodbujanje raziskav in razvoja ter demonstracijo in spodbujanje širše rabe OVE,
- odstranitev zakonskih, administrativnih in institucionalnih ovir,
-oblikovanje sistema finančne pomoči,
- pomoč v obliki nadomestil in subvencij ,
- prednostne tarife za energijo, pridobljeno iz OVE,
-davke na porabo energije, oblikovane tako, da spodbujajo energetske
sisteme na OVE,
- dodeljevanje zelenih certifikatov.
Eden izmed glavnih načinov povečevanja konkurenčnosti OVE je tudi
sistem obdavčenja fosilnih goriv. Tako naj bi se davek na kurilno olje do
leta 2002 povečal za 44% (z 18 EUR/1 000 1na 26 EUR/iOOO 1), davek na
premog pa kar 3,5-krat (z 0,2 EUR/GJ na 0,7 EUR/GJ).

Slika 2: Drobni sortimenti pripravljeni za sekanje s sekalnikom.
Gozdni lesni sekanci se uporabljajo za samodejno kurjenje v
majhnih (do 100 kWh). srednjih
(do 1 MWh) in velikih (nad 1 MWh)
kurilnih napravah. f'Jse foto: Nike
Pogačnik)

4 STROŠKI IN PREDNOSTI POVEČANE RABE OVE DO LETA
2010
Za določitev izvedljivosti ciljev, ki so si jih zastavili, so v EU ocenili stroške
in predstavili vse prednosti povečane rabe OVE (preglednica 3). Le-ta naj
bi do leta 2010 pripomogla k pridobitvi novih delovnih mest (po projekciji v
beli knjigi o energiji prihodnosti naj bi do leta 201 O pridobili od 500.000 do
800.000 novih delovnih mest), k zmanjšanju stroškov goriv (3 milijarde EU Rl
leto), k zmanjšanju uvoza energije (17,3% manjši uvoz) in k zmanjšanju
emisij C0 2 (402 milijona Uleto). Pospeševanje rabe OVE pa naj bi bilo
ključnega pomena za razvoj podeželja .
Za izvedbo programa povečanja rabe OVE je predvideno povečanje
investicij v energetski sektor za 30 %. Vendar naj bi bile prednosti, ki jih
prinaša povečanje deleža OVE, večje, kot so predvidene povečane investicije.
Najtežje je napovedovanje števila novih delovnih mest. Toda če upoštevamo, da je povečanje deleža energije vetra v skupni rabi energije v
zadnjih letih že ustvarilo 30.000 delovnih mest, so napovedi lahko realne .
GozdV 57 (1999) 7-8
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Preglednica 3: Predvideni stroški
investicij in koristi strategije povečanja deleža OVE leta 201 O

Stroški investicij

Vrednosti*

Skupna vrednost investicij v energetski sektor

249 milijard

Skupna vrednost investicij v OVE, predvidena v
akcijskem programu

165 milijard

Neto vrednost investicij v OVE , predvidena v
akcijskem programu

95 milijard

P ovečanje

29,7%

investicij v energetski sektor

Pred nosti oziroma koristi
Nova delovna mesta do leta 2010

od 500.000 do 800 .000

Zmanjšani letni stroški goriv

3 milijarde

Skupno zmanjšanje stroškov goriv (od 1997 do 2010)

21 milijard

Zmanjšan uvoz energije (glede na leto 1994)
Redukcija C0 2 (glede na leto 1997)
Letne koristi od zmanjšanja CO?

17,4%
do 402 t!leto
od 5 do 45 milijard

Vir: bela knjiga
*Vse vrednosti so v EUR

Vsak OVE ima lasten način oblikovanja delovnih mest. Največ delovnih
mest naj bi prispevala večja izraba biomase, predvsem na področju pridobivanja energentov. Evropsko združenje za biomaso (European Biomass
Association (AEBIOM)) opozarja, da je število predvidenih delovnih mest
podcenjeno in da lahko po njihovi oceni samo predvideno povečanje deleža
biomase ustvari 1.000.000 novih delovnih mest. Vendar je pri napovedovanju novih delovnih mest treba upoštevati tudi zmanjševanje števila delovnih mest v drugih sektorjih.
Pomembna pridobitev, ki ni omenjena v preglednici 3 in jo je težko
kvantificirati, je potencialna rast industrije, ki se navezuje na izrabo OVE
in oblikovanje novih tržišč . Proizvodnja in razvoj novih tehnologij, svetovanje
in načrtovanje novih projektov za izrabo OVE naj bi do leta 201 O letno
ustvarili 17 milijard EUR prihodka, hkrati pa tudi do 350.000 novih delovnih
mest.

5 GLAVNE POTEZE AKCIJSKEGA PROGRAMA
Akcijski program posega na številne skupne politike EU in za posamezna
predvideva konkretne ukrepe. V akcijskem programu so podrobno
opisana vsa področja, na katere posega skupna politika do izrabe OVE.
Ker je originalno besedilo zelo obširno, navajamo tu le povzetke usmeritev
za nekatera področja, ki se vsebinsko bolj navezujejo na gozdarsko stroko:
- Proračunski in finančni ukrepi: začetna nadomestila za osnovanje energetskih plantaž in drugih virov surovin, prilagodljiva doba vračanja investicije, davčne olajšave itd.
- Pobude za uveljavljanje bioenergije v transportu ter v proizvodnji toplote
in elektrike; za Slovenijo so pomembni predlagani ukrepi za promocijo
biomase. Poudarjeno je, da je za vzpostavitev in razvoj trga trdne biomase
nujna promocija na naslednjih področjih:
· pospeševanja rabe lesa kot dodatnega kuriva pri obstoječih termoelektrarnah in daljinskih ogrevalnih sistemih,
· spodbujanja novih sistemov daljinskega ogrevanja z biomaso s sočasno proizvodnjo elektrike,
· promocije kuriv, kot so lesni sekanci in pelete, in bolj intenzivne izrabe
sečnih ostankov ter ostankov mehanske in kemične predelave lesa.
področja
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- Regionalna politika: v letošnjem letu (1999) naj bi bile sprejete nove
smernice za skupno regionalno politiko. V pogajanjih in novih usklajevanjih
glede razporeditve denarja bo prilika za povečanje, utrditev in razjasnitev
možnosti, ki so na voljo za pospeševanje rabe OVE. Unija je finančno
podprla regionalne in lokalne projekte za izrabo OVE preko demonstracijskih projektov, kot je ALTER 11 (COM (97) 87 Final of 12.3.1997, Proposal for a Council Decision Conceming a Multiannual Programme for
the Promotion of RES (ALTENER 11)). Vendar pa je nujno, da vse države
članice sprejmejo programe, ki bodo omogočali sofinanciranje omenjenih
projektov. Vključevanje Slovenije v omenjene projekte že poteka, vendar
pa je sodelovanje v veliki meri odvisno od skupne politike do izrabe OVE ,
predvsem do izrabe biomase. Kljub številnim delavnicam, medresorskim
srečanjem in pogovorom (Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo) v Sloveniji še nimamo
oblikovane skupne politike do izrabe lesne biomase.
- Kmetijstvo in razvoj podeželja: kmetijstvo je v EU ključnega pomena pri
uresničevanju postavljenih ciljev glede OVE. S proizvodnjo surovine za
pridobivanje energije se ponujajo možnosti za dodaten zaslužek na kmetijah in dodatne zaposlitve v ruralnih predelih. Smernice za pospeševanje
izrabe OVE so podane tudi v Agendi 2000 in v programu razvoja podeželja
CAP 2000. Skupna kmetijska politika lahko na različne načine podpre
izrabo biomase v energetske namene:
· s pospeševanjem energetsko uporabnih pridelkov in učinkovito rabo
kmetijskih ter gozdnih ostankov kot pomembnih virov surovine za energijo;
· s podporo OVE v okviru politike razvoja podeželja;
· s sofinanciranjem regionalnih inovacijskih, demonstracijskih in prenosnih projektov izrabe OVE, kot so kombinirani sistemi izrabe sončne
energije, vetra in biomase za ogrevanje in proizvodnjo zelene električne energije.
-Gozdarstvo: v gozdarskih strategijah EU (COM (98) 649 Final) je posebno
poglavje namenjeno rabi lesa v energetske namene, kjer je poudarjeno,
da je les pomemben vir surovine za proizvodnjo energije, vendar je
potrebno pri planiranju rabe lesa v energetske namene upoštevati določene omejitve, in sicer:
· Potenciali lesne biomase, uporabne v energetske namene, ne smejo
biti določeni na osnovi podatkov o vseh potencialnih gozdnih virih, saj
se les iz gozda razlikuje tako po količini kot tudi po kakovosti oziroma
sortimentaciji. Zaradi vseh teh razlogov je določanje dejanskega potenciala gozdne lesne biomase v energetske namene zelo zahtevno.
- Trenutno je !es zelo draga surovina za proizvodnjo energije. Eden
izmed načinov za premostitev teh ovir je politika taks . Pri spreminjanju
politike taks pa je potrebno upoštevati tudi potrebe lesne industrije po
lesu kot osnovni surovini.
· Energetske plantaže hitro rastočih drevesnih in grmovnih vrst lahko
prispevajo k zmanjševanju koncentracije
v ozračju, vendar pa je
potrebno upoštevati vse vplive teh plantaž na okolje.

co2

V EU se očitno zavedajo, da je za uveljavitev OVE pomembna široka
akcija na vseh področjih. Le s takim programom lahko presežejo številne
ovire, kot so: visoki stroški investicij, nepreizkušene tehnologije, neizobraženost in iz tega izhajajoče nezaupanje ljudi, neorganiziran trg surovine itd.
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5.1 Glavne aktivnosti akcijskega programa
Akcijski program za pospeševanje izrabe OVE predvideva nekaj konkretnih akcij. S temi akcijami naj bi pripomogli k uresničitvi ciljev zapisanih
v beli knjigi, vsekakor pa te akcije ne predstavljajo uresničitve ciljev, ki so
na kratko predstavljeni v preglednici 2. Ključne aktivnosti za posamezno
obliko OVE so:
- 1.000.000 fotovoltaičnih sistemov: skupna kapaciteta teh sistemov naj bi
leta 201 Odosegla 1 GW. 500.000 fotovoltaičnih sistemov naj bi namestili
na strehe ali fasade novo zgrajenih hiš v EU, 500 .000 pa naj bi jih izvozili
v dežele v razvoju (to je le 33% načrtovan i h kapacitet do leta 2010) .
-Postavitev generatorjev na veter s skupno močjo 10.000 MW: ta predlagana količina energije vetra predstavlja le 25 % predvidene kapacitete
do leta 201 O. V ta namen so predvidene finančne podpore v višini 1,5
milijarde EUR.
- Postavitev sistemov na biomaso s skupno močjo 10.000 MWt: spodbude so namenjene predvsem za soproizvodnjo toplote in elektrike, in sicer
v višini 1 milijarde EUR. Predlagana kapaciteta predstavlja le 1/6
kapacitete, ki naj bi jo glede na cilje v beli knjigi dosegli do teta 2010.
- Integriranje OVE v 1OO lokalnih skupnosti: izbranih bo nekaj manjših
skupnosti (stanovanjski bloki, nove stanovanjske soseščine, strnjene
rekreacijske površine, manjše podeželske skupnosti, šolski kompleksi ,
izoliran otok ali gorsko naselje), ter nekaj večjih sistemov (solarna mesta,
večje podeželske skupnosti ali celo administrativne regije in večji otoki
(Sicilija, Kreta itd.). Za te skupnosti se predvideva popolna oskrba z OVE.

Preglednica 4: Kapaciteta, predvideni stroški investicije ter prednosti predvidenih programov

Aktivnosti

Skupna vrednost naštetih investicij je skoraj 25 milijard EUR (preglednica
4 ). Vse koristi predvidenih akcij pa je težko ovrednotiti. Ovrednotijo se lahko
le koristi zaradi zmanjšanja emisij C0 2 in vrednost zmanjšanih stroškov
goriv. Vseh možnih pozitivnih vplivov na razvoj regij (svetovanje, turizem ,
rekreacija itd.) in predvsem na razvoj podeželja pa ni mogoče predvideti
ali celo ovrednotiti.
Predlagana
kapaciteta
instalacij

Predvideni skupni Predlagani prispevki
stroški investicije
javnih sklad0v
(milijard EUR)
(milijard EUR)

Zmanjšani
Zmanjšanje
stroški goriv
emisije co",
(milijard EUR) (milijon Uleto)

1.000.000 fotovoltaičnih
sistem0v

1.000 MW

1
1,5

1

10.000 MW

3
10

0,07

10.000 MW energije vetra

2,8

20

10.000 MW!

5

1

-

16

2,5

0,5
4

0,43

3

3,3

40

10.000 MWt biomasnih
sistemov
Integriranje OVE v 1OO
skupnosti
Skupaj

1.500 MW

20,5

Vir: bela knjiga

6 STRATEGIJE IN AKTIVNOSTI NA PODROČJU RABE OVE V
POSAMEZNIH DRŽAVAH ČLANICAH
Vzporedno s prizadevanji za pospeševanje izrabe OVE v okviru EU
posamezne države članice oblikujejo lastne strategije in zakonodajo, ki bi
pospešila izrabo OVE. Države članice morajo lastne strategije prilagoditi
lastnim naravnim, sodo-ekonomskim, geografskim, okoljskim in energet-
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1990

1995

(%)

(%)

Tehničn i

potencial
OVE (Mtoe)*1

28,8

švedska

24,7

25,4

Avstrija

22,1

24,3

13,9

Finska

18,9

21,3

19,2

Portugalska

17,6

15.7

13,6

Danska

6,3

7,3

9,6

Grčija

7,1

7.3

9.7

Francija

6,4

7,1

56,1

Spanija

6.7

5,7

45,6

Italija

5,3

5,5

66,5

Irska

1,6

2,0

4,1

Nemčija

1,7

1,8

64,0

Luxemburg

1,3

1.4

0,3

Nizozemska

1,3

1,4

7,8

Belgija

1 ,O

1 ,O

3,3

Velika Britanija

0,5

0,7

69,6

Evropska unija

5,0

5,3

412,1

Preglednica 5: Delež OVE v
skupni rabi energije in tehnični
potencial OVE (Mtoe) v EU

Vir: EUROSTAT
* 1 Vir: European Energy to 2020: a Scenario Approach

skim razmeram. Delež OVE v skupni rabi energije je po posameznih državah članicah zelo različen (od 0,7 % v Veliki Britaniji pa do 25,4 % na
Švedskem) (preglednica 5).
Največji delež obnovljivih virov je na Švedskem, v Avstriji in na Finskem.
To so dežele, ki že desetletja intenzivno delajo na področju spodbujanja
izrabe naravnih obnovljivih virov, s poudarkom na lesni blomasi (delež lesne
biomase v skupni rabi energije je v Avstriji 12 %, na Finskem i 8% in na
švedskem 23 %). Sledijo jim Danska, Grčija in Francija, kjer je poudarek
na drugih naravnih virih (solarna energija, veter itd.). Slovenija je z 10odstotnim deležem OVE v skupni rabi energije (4,5% predstavljajo les in
lesni ostanki, 5,5% pa hidroenergija) v drugi skupini, skupaj z Dansko in
Grčijo. Presenetljivo nizek delež obnovljivih virov imajo Nemčija, Irska in
Velika Britanija.

7 ZAKLJUČEK
Evropska unija si je zastavila zelo ambiciozen cilj, in sicer podvojitev
deleža obnovljivih virov energije do leta 201 O. Za tako veliko povečanje so
se odločili na osnovi zahtev po zmanjšanju emisij C0 2 ter zaradi vse večje
odvisnosti EU od uvoza energije. OVE predstavljajo domač vir energije, ki
je v veliki meri še neizkoriščen. Oo leta 201 O namerava EU povečati delež
OVE v skupni rabi energije na 9,9 do 12,5 %, za tako povečanje pa so
potrebna velika sredstva in dobro organiziran sistem promocije, zato je
Komisija EU že leta 1997 sprejela belo knjigo in akcijski program o energiji
prihodnosti, obnovljivih virih energije. Predvidoma naj bi z omenjenim povečanjem deleža OVE zmanjšali emisije C0 2 (do 402 t!leto), pridobili
številna delovna mesta (do 800.000), omogočili socialni in ekonomski razvoj
posameznih skupnosti ali regij, zmanjšali odvisnost EU od uvoza energije
(za 17,4 %) ter zmanjšali stroške za goriva (3 milijarde EURJieto). S povečanjem deleža OVE v skupni rabi energije pa je povezan tudi razvoj tehnologij. Trenutni delež OVE v skupni rabi energije je v posameznih državah
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članicah zelo različen (od 0,7% v Veliki Britaniji do 25,4% na švedskem).
Posamezne države članice morajo v skladu z lastnimi potenciali in skupnimi
usmeritvami EU oblikovati strategije in cilje za povečanje deleža OVE v
skupni rabi energije. Največji delež naj bi k povečanju OVE v skupni rabi
energije prispevala bio masa (s trenutnih 44,8 Mtoe na 135 Mtoe leta 201 0).
V procesu priključevanja EU bomo morali odgovoriti na vprašanje: Kako
lahko Slovenija kot nova članica pripomore k doseganju zastavljenih ciljev?
Slovenija je v veliki meri odvisna od uvoza energije, emisije C0 2 pa se
predvsem zaradi prometa in industrije povečujejq. V vsej paleti možnosti,
ki jih v EU ponujajo za rešitev teh problemov, ostaja Sloveniji kot edina
realna možnost učinkovitejša raba trdne biomase, med katero je daleč
najpomembnejši les. Les je v Sloveniji pomemben vir energije, vendar so
glavne značilnosti trenutne rabe sledeče : zastarele tehnologije priprave
kuriva in kurjenja, slabi izkoristki ter nekonkurenčne cene pridobljene
energije. Les je bil najpomembnejši vir energije na podeželju, vendar ga v
zadnjih letih vse bolj nadomeščata kurilno olje in plin. S prehodom z lesa
na kurilno olje se naredi večkratna škoda: denar, ki je bil plačan za kurilno
olje, ne ostane niti v regiji niti v državi; povečajo se emisije C0 2 ; les, ki bi
ga lastnik lahko uporabil, ostane v gozdu; dela v gozdu niso opravljena;
za delo je plačan le prevoznik, ki dostavi kurilno olje in ki največkrat ni
lokalni prebivalec. Skratka, vse koristi kurilnega olja se zmanjšajo le na
prihranek časa uporabnika (pridobivanje, priprava in skladiščenje kuriva),
na udobnost bivanja lastnika (pri uporabi lesnih sekancev se udobnost
bivanja izenači) in na nekoliko nižjo ceno kuriva (če ima uporabnik gozd v
lasti potem je zanj surovina zastonj). Pri analizi opuščanja lesa kot kuriva
se vedno znova znajdemo pri istih problemih: stroški začetnih investicij so
visoki (peč na lesne sekance, zalogovnik za sekance in sekalnik), na trgu
ni ponudbe lesnih sekancev, neznanje in nezaupanje ljudi do novih tehnologij je preveliko. Za preseganje teh začetnih ovir bi se morali zgledovati
po sosednjih deželah, kjer je država namenila velika sredstva za subvencije
in ugodne kredite ter sprožila široke propagandne akcije za izobraževanje
in osveščanje ljudi. Med ključnimi akterji v propagand ni akciji so bili gozdarji,
ki imajo pregled nad razpoložljivo lesno maso iz gozdov in ki imajo neposredne stike z lastniki. Podobno vlogo bi morali prevzeti tudi gozdarji v
Sloveniji in prispevati svoj delež k učinkovitejši rabi lesa v energetske
namene, kajti le na ta način bo lahko pospeševanje rabe lesa v energetske
namene pozitivno, in ne negativno vplivalo na gozdove (izvajanje prvih in
drugih redčenj, izvajanje varstvenih del, višja realizacija poseka itd.) .
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Organizacija preventivnega sistema varstva gozdov pred požati v Republiki
Hrvaški
1ilc.m GLAVAŠ *, Dragutin PIČ"MAN **

Gozdni požari so stalen pojav v hrvaš!Uh gozdovih
in lahko povzročijo velike gospodarske in ekološke
škode. Izvajanje ukrepov za preprečevanje, gašenje in
sanacijo zahteva posebno organiziranost. Organizacija
preventivnega varstva pred požari je še posebej pomembna in zelo kompleksna. V hrvaškem gozdarstvu
je varstvo pred požari organizirano znotraj javnega
podjetja (JP) Hrvatske šume na ravni direkcije, znotraj
gozdnih uprav in gozdnih obratov.
Načrt varstva gozdov pred požari za celo republiko
izdelajo v direkciji JP Hrvatske šume. Osnova načrta
so veljavni pravni akti in strokovna načela.
Gozdne uprave sprejemajo načrte za svoja območja,
~- izdelujejo načrte varstva pred gozdnimi požari in
organizirajo protipožarne ukrepe.
Gozdni obrati so poglavitni izvajalci vseh preventivnih ukrepov. Tam se organizirajo, usposabljajo in
opremljajo skupine za gašenje majhnih in začetnih
požarov, organizirana pa je tudi opazovalna in nadzorna služba, ki na kraškem področju v mesec ib juliju
in avgustu deluje neprekinjeno.
V ogroženih kraških gozdovih se izvajajo številni
gozdnogojitveni ukrepi ter gradijo in vzdržujejo protipožarne preseke. Le-te so izjemnega pomena za izvajanje gozdnogojitvenih del in omogočajo hiter dostop
do požarišča.
V predstavljenem prispevku je podrobno opisana
organizacija varstva pred požari in primer izgradnje
protipožarne preseke.
UVOD

Gozdni požari imajo poseben gospodarski in ekološki pomen, zaradi česar so deležni posebne pozornosti gozdarske stroke pa tudi dmgih strok in posameznikov. S problemi gozdnih požarov morajo biti še
posebej seznanjeni gozdarski strokovnjaki, predvsem
zaradi preprečevanja in gašenja požarov in tudi zaradi
opožarjenih površin.

* prof. dr. se. M. G., Katedra za varstvo gozdov in lovstvo,
Gozdarska fakulteta Zagreb, HR
**doc. dr. se. D. P., Katedra za i7.koriščanje gozdov, Gozdarska
fakulteta Zagreb, HR

Gozdni požari so največja nevarnost za gozdove na
Hrvaškem. To še posebej velja za obalno območje in
otoke. Z gozdovi na teh območjih gospodarijo gozdne
uprave v Splitu, Senju, Delnicah i.n Buzetu. Leta 1996
je na območju teh uprav izbruhnilo 233 požarov, ki so
poškodovali več kot 10.700 ha površin. V prime1javi
s celotno Hrvaško je to 76% vseh požarov in 95% od
požarov poškodovane gozdne površine (JURJEVIC
1997). Zato bomo v nadaljevanju članka uporabljali
podatke iz teh gozdnih uprav. Kljub temu, da se večina
protipožamih ukrepov nanaša na obalno področje, jih
lahko apliciramo na celotno Hrvaško.
V nadaljnjem besedilu navajamo pravne akte, organiziranost preventive in ukrepe, ki jih z namenom
preprečevanja požarne ogroženosti, obveščanja o izbruhu požara in z namenom hitrega dostopa do požara
izvaja JP Hrvatske šume.
Po Vajdi (1974) pod pojmom boja proti požarom
razumemo celoto preventivnib ukrepov, kijih izvajamo
zaradi preprečevanja požarov, in tudi vse ukrepe in
dejavnosti za pripravo na gašenje požara do trenutka,
ko je požar opažen.
Lahko rečemo, da so vsi ukrepi za gašenje požarov
dolgotrajni, komplicirani in dragi ter da je pri tem
potrebno upoštevati določena načela.
i
STRUKTURA IN HIERARHIJA ORGANIZACIJE
VARSTVA GOZDOV PRED POŽARI

V gozdarstvu Republike Hrvaške so nosilci varstva
pred gozdnimi požari direkcija JP Hrvatske šume, 16
gozdnih uprav in 172 gozdnih obratov. Vsaka omenjena raven ima specifične, medsebojno povezane naloge, ki so shematsko prikazane in opisane.
Javno podjetje Hrvatske šume, vse gozdne uprave
in gozdni obrati na osnovi Zakona o varstvu pred požari (NN 58/93) in Pravilnika o varstvu pred požari
(JP Hrvatske šume, 1995) izdelujejo letne načrte varstva gozdov pred požari. Vsaka gozdna uprava in vsak
gozdni obrat izdelata podroben načrt za območje, ki
ga pokrivata. Za izvajanje ukrepov pri gozdnih požarih
so zadolženi posamezni strokovnj ~~ ., . ~zvidno
iz sheme (preglednica 1).
J
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Največji del ukrepov za varstvo gozdov pred požari
se izvaja v gozdnih obratih. V vsakem gozdnem obratu
je potrebno organizirati skupino petih do desetih delavcev, ki je usposobljena in opremljena za gašenje
manjših ti. začetnih požarov. Usposobljenost, opremljenost in izurjenost skupine omogoča še posebej aktivno delovanje na kraškem področju.

Direkcija JP Hrvatske šume
Načrt varstva gozdov pred požari
l. Vodja službe za ekologijo
2. Strokovni sodelavec za varstvo gozdov

ostalih gozdnih delih) je potrebno vsa dela izvajati v
smislu krepitve varstva gozdov pred požari. To je še
posebej pomembno pri čiščenju vej (obvejevanju dreves) ter pri vzdrževanju protipožarnih presek in prometnic.
3

Protipožarne prometnice

V zadnjih letih je največja skrb posvečena vzdrževanju obstoječih in gradnji novih protipožarnih prometnic. Tako je bilo v zadnjih petih letih na kraškem
področju zgrajenih več kot 1.000 km protipožarnih
prometnic.
Gozdne protipožarne prometnice

Gozdna uprava (J-16)
varstva pred požari 1/16
1. Strokovni sodelavec za varstvo gozdov
Načrt

Gozdni obrat Cl-172)
varstva pred požari 1/172
l. Vodja gozdnega obrata
2. Revirni gozdarji
Načrt

Preglednica 1: Shema organizacijske strukture varstva pred
požari na Hrvaškem

PREVENTIVNI UKREPI
Osnovne ukrepe preventivnega varstva pred požari
lahko razčlenimo v nekaj skupin.
1

Varovanje in opazovanje gozdov

Varovanje in opazovanje gozdov načeloma poteka
skozi celo leto. V času povečane nevarnosti gozdnih
požarov, med l. julijem in l. septembrom, na kraškem
področju organizirajo celodnevno opazovanje s kopnega in z morja.
Pri tem uporabljajo patruljna vozila in čolne ter
posebej opremljene opazovalne postaje, ki imajo radijski oddajnik ali mobilni telefon, tako daje možno
hitro obveščanje o izbruhu požara. Podatke o opaženem požaru takoj sporočijo najbližjim gasilcem~ policiji ali gozdarjem. Nato o izbruhu požara obvestijo še
pristojno gozdno upravo, direkcijo in Ministrstvo za
notranje zadeve.
2

Gozdnogojitvena dela

Pri osnovanju novih sestojev, negi in pri redčenjih
mlajših sestojev in nasadov (pa tudi pri poseku in
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V Republiki Hrvaški se zaradi varstva gozdov sistegradi mreža gozdnih proti požarnih prometnic.
Pravočasen prihod na mesto izbruha požara je možen
prav zaradi dobro načrtovane razporeditve omrežja
gozdnih protipožarnih prometnic. Osnovni namen vseh
prometnic na področju gozdnatih predelov otokov in
obale je varstvo pred požari. Kakovostne gozdne prometnice se gradijo na območju vseh gozdov ob obali
in na otokih, ki so pod nadzorom JP Hrvatske šume.
Večina teh prometnic se nahaja na področju gozdnih
uprav v Buzetu, Delnicah, Senju in Splitu. Čeprav
gradijo gozdne protipožarne prometnice tudi v ostalih
ogroženih sestojih in kulturah, lahko rečemo, da so
takšne prometnice najbolj prisotne v sredozemskih
gozdovih. Že pri načrtovanju in osnovanju novih borovih kultur načrtujejo mrežo gozdnih protipožarnih
cest.
Tehnični elementi gozdnih proti požarnih prometnic
morajo biti načrtovani in zgrajeni tako, da omogočajo
neoviran promet skozi celo leto. Vzponi in padci nivelete teh prometnic so lahko največ 6 %, v ekstremnih
primerih tudi nekaj več, vendar samo na krajših razdaljah. Povprečen nagib planuma protipožamih cest
je do 2 %, širina pa do 4 m.
matično

Osnovni namen protipožarnih cest
Gozdne ceste kot del gozdnih protipožarnih prometnic morajo omogočati izvajanje vseh tehničnih
preventivnih ukrepov za gašenje požarov in prihod
intervencijskih vozil do mesta požara. Osnovne naloge
gozdnih protipožarnih cest so naslednje:
a) omogočajo reden nadzor gozdov z vozili,
b) v primeru izbruha požara predstavljajo neprehodno
oviro za njegovo širitev,
c) zelo pogosto so hkrati tudi meje oddelkov in so,
posebej v primeru, če so zgrajene v kombinaciji s
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d)
e)
f)

g)

protipožamimi presekami, ki so !ocirane pravokotna na njih, zunanje meje požarno ogroženega področja, preko katerega se gozdni požar ne more več
širiti,
omogočajo hiter prihod gasilcev in dodatno dovažanje vode,
omogočajo dostop prve pomoči in vozil za prevoz
ljudi in opreme,
lahko so tudi prostor, kjer skupine za gašenje pripravljene pričakajo prihajajoči požar,
so idealna mesta, do katerih se razširja ogenj pri
uporabi t. i. metode omejevanja požara s metodo
predognja.

Poleg zgoraj omenjenih osnovnih nalog gozdnih
protipožamih cest, se le-te uporabljajo še za prevoz
!esa in ljudi, za izvedbo gojitvenih in varstvenih del,
za urejanje gozdov, za lovske namene in za vse ostale
potrebne ukrepe v gozdovih. lz omenjenega je razvidno, da imajo te specifične gozdne prometnice pomembno večnamensko vlogo.
Obstoječe

stanje gozdnih protipožarnih prometnic

Pri analizi odprtosti z gozdnimi prometnicami bomo v tem prispevku upoštevali le gozdni upravi v
Buzetu in Senju ter delno tudi gozdno upravo v Delnicah (za gozdove na krasu).

Prikaz gašenja gozdnega požara na otoku Rabu (Foto: Jošt Jakša)
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uprava

Obras la
površina
(ha)

(km)

Buzet

53.361

609,4

11 .42

Senj

24.997

940.9

37,64

7.054

52,7
3.422, 1

10 42

Gozdna

Delnice
Split

550.685

Dolžina
prometnic

Odprtost
gozdov
(miha)

7,47

Preg lednica 2 : Protipožarne prometnice in odprtost gozdov

rz zgornjih

podatkov je očitno, da na kraških obgozdnih uprav v Splitu, Senju, Buzetu in Delnicah gradijo številne protipožarne prometnice predv·sem iz preventivnih razlogov. Pri vseh gozdnih upravah je gradnja prometnic celostno načrtovana v sistemu protipožarnih prometnic in se potem izvaja na
podlagi letnih načrtov.
močjih

ZAKLJUČEK

V prispevku smo prikazali osnovna načela organizacije preventivnega varstva pred požari. V preteklosti
je bila gostota cest na kraškem območju premajhna,
če upoštevamo, da gre za požarno ogroženo območje.
Zato se v zadnjih letih njihovi gradnji posveča posebna
pozornost. Rezultat je približno 1.000 km novih protipožarnih prometnic. Poleg svoje primarne vloge so te
gozdne prometnice zelo pomembne tudi zaradi izvajanja številnih, za gozd nujnih ukrepov.
Dosedanje izkušnje so pokazale, daje protipožarna
preventivna služba na Hrvaškem dobro organizirana.
To je najbolj očitno vidno iz primerov analize požarov
glede na njihovo mesečno , tedensko in dnevno dinamiko ter glede na obveščanje, dolžino trajanj, velikost
prizadete površine, drevesne sestave opožarjenih gozdov in drugih dejavnikov.
Iz analiz je razvidno, da obstajata dva letna maksimuma izbruha gozdnih požarov. Prvi je marca in aprila,
z okoli 30% vseh požarov, drugi pa julija in avgusta s
60 %. Zaradi tega so v tem času okrepljene vse dejavnosti protipožarne ga varstva. To je še posebej značilno
za poletno obdobje, ko je organizirano 24-urno opazovanje celotnega kraškega področja. V opazovalno
službo so vključeni vsi gozdarji gozdnih obratov, ki
so tudi zaslužni za 50% obvestil o izbruhu požara.
V sistem protipožarnega varstva pred gozdnimi
požari je treba prišteti še vse opozori Ine oznake v
gozdovih in vsa obvestila v sredstvih javnega obveščanja . Pomembna paje tudi neprestana vzgoja in obveščanje prebivalcev.
(Prevedel: Dragan

Matijašič)
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Vključevanje

gozdarjev v katastrsko klasifil{acijo gozdov

Zemljiški kataster ureja 25 let star Zakon o zemljiškem katastru (Ur. list SRS, št. 16/74). Zakon med drugim govori tudi o vzdrževanju zemljiškega katastra.
Lastnik zemljišča mora vedeti, daje potrebno za vsako
bistveno spremembo na svojem zemljišču, ki vpliva
na katastrski razred, obvestiti območno geodetsko
upravo.
Bolj podrobno pa te stvari ureja 20 lee star Pravilnik
za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Ur. list SRS, št.
28/79). Pravilnik pravi, da je proizvodna sposobnost
zemljišča tista, ki razvršča posamezno katastrsko kulturo (teh je 12) v katastrski razred od 1 do Vlil. Naravne in gospodarske razmere, ki uvrščajo posamezno
katastrsko kulturo v ustrezen katastrski razred, pa so:
rodovitnost tal, vpliv podnebja na rodovitnost, nagib
terena, razgibanost zemljišča, vodne razmere, dostopnost zemljiŠča, oddaljenost zemljišča od pomembnejših gospodarskih središč in možnost uporabe mehanizacije pri obdelavi. Menim, da katastrski klasifikaciji gozdnih zemljišč ti navedeni pogoji ne ustrezajo
povsem! Tudi definiciji gozda v Pravilniku in Zakonu
o gozdovih nista enaki.
Kdo lahko opravlja katastrsko klasifikacijo zemljišč?

Strokovno-operativna dela pri katastrski klasifikac ij i sme po Pravilniku opravljati le diplomirani inženir agronomije oziroma gozdarstva, vsak za svoje
področje (24. člen Pravilnika). Do pred kratkim je v
nekaterih geodetskih krogih vladalo mišljenje, da v
vsej Sloveniji n.i niti enega gozdarja, ki bi znal strokovno opravitL katastrsko klasifikacijo gozdov. Takšno
trditev sem prebral v nekaterih dopisih republiške geodetske uprave, ki so bili poslani območnim geodetskim upravam. V teh dopisih je bilo tudi omenjeno,
da lahko katastrsko klasifikacijo gozdov opravlja le
tisti diplomirani inženir gozdarstva, ki je poprej opravil
preizkus znanja iz upravnega postopka in strokovnega
dela . Nič ne pomaga, da smo gozda1ji na 2. stopnji naše
fakultete poslušali predmete, kot so botanika, petrografija z geologijo, dendrologija, fitocenologija, pedologija, geodezija, fitopatologija, izkoriščanje gez-

do v in celo kmetijstvo za gozdarje, in da nas je velika
opravila strokovni izpit; kljub vsemu naštetemu
danes diplomirani gozdarski inženir z opravljenim
strokovnim izpitom ne more in ne sme samostojno
opravljati katastrske klasifikacije gozdov. To delo so
do sedaj opravljali več ali manj le katastrski agronomi.
Medtem pa so se na območnih geodetskih upravah
po Sloveniji nabirale vloge, oz. zahtevki lastnikov
gozdov za prekategorizacijo katastrskih razredov nekaterih gozdnih zemljišč oziroma gozdnih parcel.
Da bi temu strokovnemu vakuumu na terenu konč
no napravili konec, so se na Ministrstvu za okolje in
prostor, kamor spada Geodetska uprava Republike
Slovenije, končno odločili, da zberejo čimveč diplomiranih gozdarskih inženirjev, ki bodo v bodoče znali
in smeli samostojno in strokovno opravljati katastrsko
klasifikacijo gozdov v smislu veljavnih zakonskih
predpisov.
Jn dobili smo katastrske gozdarje. Pred tem se nas
je dvanajst diplomiraoih inženirjev gozdarstva na
Geodetski upravi RS v Ljubljani udeležilo dvodnevnega seminarja in na koncu (marca lani) po pooblastilu
Ministrstva za pravosodje opravilo tudi pismeni in
ustni preizkus znanja iz te snovi. Preizkus znanja je
obsegal snov s področja delovanja geodetske službe,
obnovili smo znanje o zemljiškem katastru in zemljiški
knjigi. Prav tako je vseh dvanajst kandidatov pregledalo in obnovilo znanje vseh veljavnih in važnih zakonskih in podzakonskih predpisov o opravljanju katastrske klasifikacije gozdnih zemljišč . Na podlagi 21.
in 34. člena Zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih
in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v
državni upravi in pravosodju (Ur. list SRS, št. 35/85)
je izpitna komisija vsem dvanajstim diplomiranim
gozdarskim inženirjem izdala potrdilo, s katerim kandidate pooblašča za opravljanje del na področju vzdrževanja katastrske klasifikacije gozdnih zemljišč.
Po ureditvi še nekaterih fonnalnih zadev na Geodetski upravi RS bi ti pooblaščeni katastrski gozdarji že
kmalu lahko pričeli z delom na terenu.
večina

Branko Štampar
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GDK: 907.11 Triglavski narodni park: 913:914: (497.12)

O gozdovih Triglavskega narodnega parka
Mih a MA R ENČE*

UVOD

Triglavski narodni park (v nadaljevanju TNP) in
gozdovi v njem so bili že večkrat predstavljeni (tudi)
gozdarski strokovni javnosti, zato v uvodnem delu
prispevka izpuščamo splošno predstavitev. Tokrat nas
zanima površinsko vrednotenje gozdov glede na gozdno združbo in družbeno-gospodarsko kategorijo. Pri
poklicnem delu smo namreč naleteli na različne podatke, zlasti o površini (deležu) gozdov v TNP.
2 NAMEN

S predstavitvijo različnega prikazovanja gozdnih
površin TNP želimo opozoriti na nedorečenost, ki je
posledica različnega vrednotenja gozdnih površin glede na "statusno" opredelitev gozdov oz. (ne)upoštevanja gozdnega (gozdnatega) prostora v celoti.
3 STANJE

Od ustanovitve Triglavskega narodnega parka leta
1981 (zakonska razglasitev, Ur. list SRS, št. 63-28/81)
do danes, smo pri določanju velikosti gozdnih površin
upoštevali tri podatke oz. vire: Strokovne podlage za
skupni srednjeročni program in dolgoročni plan razvoja TNP, ki jih je izdelal Inštitut za gozdno in lesno
gospodarstvo Slovenije leta 1983, rezultate deležev
površin gozdnih združb, ki jih je objavil avtor tega
prispevka v študijsko-raziskovalni nalogi "Rjavi medved ( Ursus arctos L., 1758) v Triglavskem narodnem
parku", ter rezultate, kijih je dobil strokovni sodelavec
javnega zavoda TNP, Jurij Dobravec, z računalniško
obdelavo najnovejših geodetskih posnetkov iz let 1988
do 1992 v merilu t : 25 000. V prvih dveh primerih so
kot izhodišče uporabUeni podatki gozdarske službe
(nekdanje in današnje) oz. podatla, navedeni v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot. V preglednicah l in 2 prikazujemo rezultate posameznih
Virov.

* M.

M., univ. dipl. inž. gozd .. Triglavski narodni park,
2, 4205 Bled, SLO

3.1 Strokovne podlage za skupni srednjeročni program in dolgoročni plan razvoja TNP v poglavju o
gozdarstvu (ŽONTA 1SMOLE 1983) navajajo naslednje podatke: "Z gozdovi na območju TNP gospodari ta
dve gozdnogospodarski organizaciji: Gozdno gospodarstvo Bled na površini 22.427 ha gozdov in Soško
gozdno gospodarstvo Tolmin na površini 13.158 ha.
Organizaciji torej gospodarita s 35.585 ha gozdov, ne
glede na lastništvo. V osrednjem delu TNP je 16.202
ha gozdov, v robnem pa 19.323 ha. Poleg navedenih
gozdov je zunaj obravnave gozdnogospodarskih načrtov še 9.950 ha gozdov nad zgornjo gozdno mejopretežno v borbeni coni alpskih gnnišč, ter 10.802 ha
z gozdnim drevjem in gnnovjem zaraslih kmetijskih
zemljišč. Skupna gozdna površina na območju TNP
znaša torej 56.337 ha (67 %)"ali če strnemo:
-gozdovi po gozdnogospodarskih načrtih 35.585 ha
- alpska grmišča
9.950 ha
10.802 ha
- zaraščene površine
- skupaj gozdnega prostora TNP
56.337 ha
Gozdni prostor sta avtorja ovredrlOti.la na osnovi
analize naravnib razmer in številčnih podatkov gozdnogospodarskih načrtov.
3.2 V nalogi "Rjavi medved ( Ursus m-elos L., 1758)
v Triglavskem narodnem parku" (MARENČE 1997)
smo pri analizi bivalne in prehranske (ne)primernosti
TNP za rjavega medveda potrebovali tudi površinski
delež posamezne gozdne združbe v TNP. Pri zbiranju
podatkov o površinskih deležih gozdnih združb na
Območnih enotah Bled in Tolmin Zavoda za gozdove
Slovenije za območje TNP smo namreč ugotovili, da
teh podatkov ni. Gozdne združbe območni enoti prikazujeta ločeno in še to "razdrobljeno" po gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot. Za prostorsko določitev pa smo lahko uporabili karto gozdnih
združb v merilu 1 : 25 000 iz Strokovnih podlag za
skupni srednjeročni program in dolgoročni plan razvoja TNP (IGLG, 1983). Rezultate prikazujemo v na~
slednji preglednici.

Kidričeva

GozdV 57 (1999) 7-8

335

Iz don1ače in tuje prakse
Prt> glednica 1: Površinski deleži gozdnih zdn1žb TNP
Površina* (ha)

Delež(%)

AnF: Anemone(trifoliae)-Fagetum, alpski bukov gozd

Gozdna združba

19.884

49

RR: Rhodothamnio-Rhododendrerhum hirsu!i, alpsko rušje
AFp: Abieti-Fagelum prealpinum, predalpski gozd jelke in bukve

4.961
4.415

tO

12

AP: Adenostylo glabrae-Piceetum, alpski smrekov gozd

2.367

Ps: Piceetwn subalpinum, subalpinski smrekov gozd

1.587

OO: Osllyo-Ornetum, gozd gabrovca in malega jesena

1.222

LoF: Lamium orvalae-Fagetwn, predalpski gorski bukov gozd

976
554

2

502
470

1

OF: Osrryo-Fagerum, toploljubni bukov gozd
LF: Luzulo-Fagetum, zmerno kisli bukov gozd
Pa: Pinetum ausll"oalpinum, predalpski bazitilni borov gozd

ArF: Arunco-Fagetum, bukov gozd z k.resničevjem

5
4
'\

_)

1
1

457
450

CO: Cytisanro-Ostryetum, tennofilna združba gabrovca in omelike

1

1

424

1

389

1

OPn: Orno-Pinerum nigrae, primorski borov gozd

305
210

0,5
0,5

CP: CQI·ici albae-Piceetum, predalpski gozd smreke na moreni

163

0,5

AgF: Adenostylo glabrae-Fagetum, predalpski visokogorski bukov gozd

161
137
122

0,5
0,5
0,5

905

2

40.661

100

CF: Carici albae-Fagetum, predalpski tennofilni bukov gozd
HF: f!acquetio-Fagetunz, predgorski bukov gozd
QIF: Querco-Luzulo-Fagetum, acidofilni gozd bukve in gradna

BF:

8/echno-F~ge/um,

acidofilni bukov gozd z rebrenjačo

SF: Sesleri-Fagelum, primorski bukov gozd
Ostale združbe (pod 1OO ha)
Baz:zanio-Piceetum, D1yopteridio-Abietetum, Aposeri-Piceetum,
Pinefum subil!yricum, Sa/ici-Populetum, Alnetum incanae,
Querco-Cmpinelum submedi/erranum, Aceri-Fraxinetum. Asplenio-Piceel7.tm

Skupaj

Vrstni red naštevanja združb povezujemo z njihovim površinskim deležem.
Viri: (prirejeno) :
-Žonta, I., 1984: Strokovne podlage za skupni program razvoja TNP; kartografski prikaz gozdnil1 združb na topografski karti 1 : 25 000.
- Z6m, M., 1975: Gozdnovegelacijska karta Slovenije; opis gozdnih združb.
- Gozdnogospodarski načrti enot. Opisi gozdnih združb.
*površina po veljavnih gozdnogospodarskih načrtih g.g. enot
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Gralikon 1: Površinski deleži gozdnih združb Triglavskega narcdnega parka
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3.3 Kot tretji primer izračunavanja površine gozdnega prostora TNP pa navajamo rezultate, ki jih je
dobil J. Dobravec, in sicer na osnovi primerjav geodetskih posnetkov in kartografskih prikazov gozdnih
združb, oboje v merilu 1 : 25 000 . Karto gozdnih
Pn:gkdnka 2: Površinski deleži gozdnih

zdru~b

dotTlače

in ·-uje prak e

združb je za potrebe srednjeročnega in dolgoročnega
programa razvoja TNP (lGLG, 1983) izdelal Biološki
inštitut SAZU . Podatke jeJ. Dobravec obdelal v programu GJS, SDMS 97.

TNP

Površina ( ha )
22.31 7

Delež(%)

Rhodothamno - Rhododendrewm hirsuti

10.465

Abieti- Fagetum praea!pinum stadij Picea (lbies

2.444

Orno - Osflyetum

2.096

Gozdna združba
Anemone trf(oliae- Fagetum

49

Fagetum mon/amon praealpinum

1.186

23
5
5
3

Osllyo carpinifoliae - Fagetum

1.167

3

Adenostylo glab•·ae - Piceetnm

1.081

2

Loreo- Piceetwn

905

2

Loreo - Piceelttm var. C01·damine rrifolia

565

1

Adenostylo gi. - Piceelum var. Calamagrostis :1rundinacae

514

1

Abieti- Fagelum praealpinwn

494

1

Pine/tun austroalpinunr

484

1

Aposeri - Piceetum

381

1

Lamium orvolae- Fagetum

336

0,5

Asplenio- Picee/um

307

L _ o.5

Združbe pod 200 ha: Cyrisantho - Oslry etum, Fagetwn submontanurn
praealpinurn. Deschampsio- Piceelum, Querco -Luzu/o- Fogetum,
Sphagno - Piceetum itd.

816

2

1
45.558

Skupaj

100

Vrstni red naštevanja združb povezujemo z njihovim površinskim deležem.
Viri :
-karta Bl SAZU! :50 000 z legendo go7.dnih združb, 1983
-topografska karta 1 : 25 000 GURS , 1988-92
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Iz dornače In tuje prakse
4 RAZPRAVA IN SKLEPI

Primerjava vseh treh analiz nam pokaže medsebojna odstopanja, oz. različne rezultate. Vzroki so
verjetno v različnih pristopih glede na čas obdelave in
s tem različno upoštevanje družbeno-gospodarske kategorije gozdov. Upoštevati moramo tudi spreminjanje
kulture, ki se kaže po eni strani v zaraščanju, po drugi
pa v (ponovnem) krčenju, kije namenjeno (nazaj) paši.
Gre za obojestranski proces, ki bi ga morali tekoče
spremljati in tako imeti stalen pregled nad fizičnim
stanjem prostora. Težje razumljivo pa je odstopanje
med deleži površin iste gozdne združbe; osnovni vir
je vendarle gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote.
Prispevek ni namenjen razčiščevanju, kateri podatki
so pravilni in se kot taki lahko uporabljajo kot
statistični kazalci pri naštevanju površinskega deleža
vrste zemljišča, ampak ugotovitvi, da razpolagamo z
različnimi podatki.
Predlagamo, da javna gozdarska služba ZGS za
območje TNP pripravi pregled (zbirnik) površin gozdnih združb (tudi zaraščajoče površine) in njihovo prostorsko razporeditev. Pri tem naj upošteva g. g. načrte
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vseh tistih g. g. enot, ki v celoti ali delno ležijo v območju TNP. Na osnovi kartografskega izrisa, spremljanega s številčnimi podatki, bomo v zavodu TNP s
postavitvijo geodetske meje parka prišli do natančnih
gozdnih površin oz. površin gozdnega prostora v območju TNP, s temeljno delitvijo po gozdnih združbah
in družbeno-gospodarskih kategorijah.

DOBRAVEC, 1. , 1998. Vrednotenje gozdnih površin po
gozdnih združbah TNP v programu GIS, SDMS 97.- Bled,
TNP.
MARENČE, M. , 1997. Rjavi medved (Ursus arctos L., 1758)

v Triglavskem narodnem parku.- Specialistično delo, BF,
Oddelek za gozdarstvo, Ljubljana.
ZORN, M., 1975. Gozdnovegetacijska karta Slovenije: opis
gozdnih združb.- Biro za gozdarsko načrtovanje , Ljubljana.
ŽONTA, I. 1 SMOLE, I. 1983. Gozdarstvo in kmetijstvo .Strokovne podlage za skupni srednjeročni program in
dolgoročni plan razvoja TNP, IGLG pri BF, Ljubljana, s.
86-139.
Fitocenološka katta l : 25 000, 1983 . Strokovne podlage za
skupni srednjeročni program in dolgoročni plan razvoja
TNP.- fGLG pri BF, Ljubljana.

in prostoru

Mednarodni projekt BEAR - Kazalci za spremljanje in vrednotenje biotske
pestrosti evropskih gozdov (lndicators for Monitoring and Evaluation of
Forest Biodiversity in Europe)
Jurij DIACI

*

Slovenija sodeluje v mednarodnem raziskovalnem
projektu BEAR (EU FAIR5-CT97-3575), katerega
osnovni namen je razvoj operativnih kazalcev za
spremljanje in vrednotenje biotske pestrosti evropskih
gozdov. Projekt se je začel marca \998 in bo trajal dve
leti. Vanj je vključenih 26 raziskovalnih ustanov iz 18
evropskih držav, med njimi tudi Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete. Odgovorni nosilec projekta je dr. Tor-Bjoern Larsson iz
švedske agencije za varstvo okolja (EPA Sweden). Iz
Slovenije so v projekt vključeni: prof. dr. Miha Ada-

" doc. dr. J. D., univ. dipl. inž. gozd .. BF, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive vire , Večna pot 83, 1000 Ljubljana,
SLO
3 38

mič, doc. dr. Andrej Bončina , doc. dr. Jurij Diaci in
mag. Dušan Robič.
Glavni cilj projekta BEAR je oblikovanje enotnega
in v praksi uporabnega sistema indikatorjev biotske
pestrosti gozdov, ki bi ustrezal širokemu razponu evropskih gozdnih biogeografskih regij in različnim merilom analiz, od regionalnega, preko krajinskega do
sestojnega merila.
Projekt se odvija plena mo in v okviru štirih delovnih skupin: 1) borealne, 2) atlantske, 3) kontinentalne
in alpske ter 4) mediteranske z makronezijo. Težišče
sodelovanja Slovenije je v kontinentalne-alpski skupini. Udeležili smo se plenarnega zasedanja v Jyllingu
(Roskilde) na Danskem, delovnega srečanja kontinen-
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talne in alpske skupine v Gmundnu na Avstrijskem ter
plenarnega zasedanja v Osojah na avstrijskem Koroškem.
Delovni načrt projekta BEAR sestavljajo naslednje
delovne faze:
I. Zbiranje in analiza ključnih parametrov biotske pestrosti gozdov
Prvi korak projekta je bil namenjen analizi in združevanju evropskih gozdov v primerljive tipe. Po delovnih skupinah, ki zastopajo glavne evropske regije,
smo primerjali gozdne tipologije različnih držav ter
proučili zgradbo in delovanje glavnih gozdnih tipov.
Analiza je upoštevala različna krajinska merila in ekosistemske ter gospodarske značilnosti gozdov glede
treh osnovnih kriterijev: strukture sestojev, vrstne sestave in motenj oz. režima gospodarjenja.
2. Razvoj zbirke kazalcev za vrednotenje biotske
pestrosti gozdov

Naslednji korak projekta BEAR je namenjen razvoju zbirke kazalcev za ocenjevanje parametrov biotske pestrosti gozdov. Sistem kazalcev mora ustrezati
pogojem operativnosti, notranje usklajenosti in primernosti za uporabo v različnih merilih (od evropskih
regij, preko krajin do sestojev).
3. Razvoj metodologij za zbiranje in ocenjevanje
kazaJcev
Naslednja stopnja projekta BEAR je namenjena
snovanju prioritetnih metodologij za zbiranje in ocenjevanje kazalcev biotske pestrosti gozdov (vsaka metodologija bo vsebovala vidike zbiranja, analize in

času

in p

rt:

interpretac.i~~ podatkov). Osnovno izhodišče pri izbiri
metodologiJ Je enostavnost, primerljivost in nizka cena
pridobivanja kazalcev biotske pestrosti.
4. Sinteza rezultatov v zbirko orodij za vredno~
tenje biotske pestrosti (angl. Biodiversily Evalualion

Tools - BETs)

.

Po izbiri ustrezne skupine kazalnikov biotske pestrosti je potrebno definirati primeme metode za uporabo kazalnikov v različnih merilih. Metodologija za
vrednotenje biotske pestrosti obsega kombinacije kazalnikov in ustreznih kriterijev biotske pestrosti ter
standardiziran postopek vrednotenja.
5. Dialog s končnimi uporabniki metodologije
za vrednotenje biotske pestrosti
Zadnja, a hkrati ena izmed najpomembnejših razvojnih stopenj projekta BEAR predvideva vzpostavitev dialoga s končnimi uporabniki metodologije za
vrednotenje biotske pestrosti gozdov. Na ta način bo
mogoče zagotoviti preverjanje in uporabo metodologije v praksi. V diskusijo so vključeni: predstavniki
gozdarskih služb in podjetij (Office National des
F6rets ... ), nevladne (WWF.. .) ter vladne naravovarstvene organizacije (EPA Sweden ...), združenja lastnikov gozdov (Timber Growers Association, ... ) in
Evropska komisija (DG VI).
Projekt je zaradi velikega zanimanja strokovne javnosti podrobno predstavljen na medmrežju (http://
www.algonet.se/~bear/bear.html), kjer najdete tudi
naslove diskusijskih skupin .

1O. gozdarsko tekmovanje na Poljskem
V dneh od 24. do 28. 3. 1999 je na Poljskem, točneje
v mestu Poznan, potekalo že deseto tradicionalno
tekmovanje gozdarskih fakultet. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo rekordno število ekip, in sicer
dvanajst iz osmih evropskih držav, med njimi tudi
Slovenija, ki jo je zastopala ekipa BF (oddelek za
gozdarstvo in obnov lji ve vire) v naslednji postavi: Andrej
Križ, Bošgan Jež, Janez Polanc, Miha Vrhovec. Ostale
države udeleženke pa so bilc: Švedska, Nizozemska,
Češka, Ukrajina, Madžarska, Avstrija in seveda Poljska.
Naj na kratko predstavim vsebino tridnevnega programa tekmovanja:
l. dan: tek (cross) na 6 km s postajami, kjer je bilo
potrebno prepoznavanje rastlinskih in drevesnih
vrst, divjadi, insektov in poškodb, ki jih le-ti povGozdV 57 (1999) 7-8

zročajo

na drevju, določanje starosti divjadi po zobeh, prepoznavanje ptičjih glasov in določanje (ocena) sledečih parametrov: razdalje, višine in premera
naključno izbranega drevesa;
2. dan: streljanje z malokalibrsko puško v silhueto
smjaka in streljanje glinastih golobov;
3. dan: delo z motorno žago. Tu so bile vključene naslednje discipline: priprava motorne žage za delo,
podiranje drevesa, kleščenje, prežagovanje in kompleksno prežagovanje - kombiniran rez.
Za vsak dan tekmovanja so bila določena pravila o
poteku posamezne discipline, o točkovanju in seveda
tudi o sankcijah za morebitno kršenje teh pravil. Zavedati se je namreč potrebno, da sta drugi in tretji dan
339
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tekmovanja zahtevala visoko stopnjo organizacije na
vamosti ter tudi osebno previdnost vsakega
tekmovalca, kajti le tako se je lahko prepreči lo, da ni
prišlo do poškodb ali celo hujših nesreč.
Na tem mestu bi rad pohvalil organizatorje tekmovanja, saj so nas s svojo točnostjo, vzomo pripravljenim potekom tekmovanja, s pravili, poligoni in varnostnimi ukrepi več kot pozitivno presenetili. Vse je
namreč potekalo brezhibno, od nastanitve, prehrane,
družabnih iger in že prej omenjenih priprav in poteka
tekmovanja do svečanega zaključka z razglasitvijo
rezultatov in podelitvijo priznanj .
ln ko smo :ž.e pri zaključnem večeru in rezultatih, naj
spregovorim še o naših doseŽkih. Kljub temu da so nam
bile nekatere discipline neznane, labko bi rekli kar
eksotične (tu imam v misli11 predvsem stTeljanje glinastih
golobov, kjer je bilo največ toč~ in delo z motorno žago),
smo se ekipno uvr5tili na dobro šesto mesto, kar se liče
razvrstitve po državah pa na četrto mesto. Nekatere države
so namreč imele yeč ekip, Poljska kar tri.
Marsikateri laik na gozdarskem področju bi se ob
branju tega članka lahko spraševal: Kako je lahko gozdarju motoma žaga tuja? Res dobro vprašanje, vendar to
ni naša krivda, ampak je vzrok potrebno iskati v premajhnem številu ur (beri: nič) praktičnega dela z motorno
žago v okviru izobraževalnega programa. To pomeni, da
študent, ki ni prišel iz Sredt~e gozdarske šole, v Postojni,
nima opravljenega tečaja z motorno žago. Čisto drugače
paje na fakultetah iz vzhodnega dela Evrope. Te namreč
še vedno gojijo tradicijo in imajo veliko (za naše razmere)
praktič11ega pouka z motorno žago. Poleg tega pa dajo
veliko tudi na trening streljanja, vendar je to že tema, ki
področju

ne sodi v ta okvir. Tradicijo pa študenti iz teh držav
(Poljaki, Madžari, Čehi) kažejo tudi s tem, da redno nosijo
gozdarske uniforme.
Poleg vsega je bila za nas popestritev in lep dodatek k
tekmovanju nekakšna himna, ki jo je gozdarski pihalni
zbor vedno zaigral ob začetku oziroma koncu katere koli
prireditve ter nas je spremljala do konca tekmovanja.
Za zaključek naj povem, da so takšna tekmovanja
zelo prijetno doživetje, še pomembnejše paje to, da si
študent tako pridobi nova prijateljstva, nova znanja,
nove izkušnje, ki so v današnjih časih, ko se Evropa
združuje, še kako pomembna tako za posameznika kot
tudi za stroko. In še nekaj: vsaka slovenska ekipa, ki
se udeleži podobnega tekmovanja izven naših meja,
najboljše promovira svojo stroko pa cudi Slovenijo.
Seveda pa bi se študentje, ki so tako vedno brez
denarja, težko udeležili takšnih in podobnih tekmovanj
v lastni režiji oziroma brez podpore sponzorjev. Zato
se na tem mestu naj lepše zahvaljujemo vsem, ki ste
nam na kakršen koli način pomagali, da smo se lahko
udeležili tega tekmovanja, še posebno pa:
- Unicommercu d.o.o,
- Občini Kranj,
- 2B d.o.o- geodetske storitve,
-Vipavski kleti,
- Mlinotestu Ajdovščina,
- BF, Od de leku za gozdarstvo in obnovlj ive vire.
Tistim, ki pa nas pri tem kljub našemu pričakovaf\iu
niso podpirali, pa le ena graja in vzpodbuda za vnaprej.
Andrej Križ

Udeleženci in organizatorji teknwvanja (Foto: Andrej Križ)
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Druga mednarodna delavnica sekcije IUFRO 7.03.10 Methodology in
Forest Insect and Disease Survey in Central Europe v Švici, SionChateauneuf
Maja JURC*

Na delavnicah sekcij IUFRO, ki obravnavajo podfitopatologije , entomologije ter varstva gozdov
(Division 7: Forest health), seje v neformalnih pogovorih strokovnjakov že pred leti pokazala potreba po
ustanovitvi nove sekcije, ki bi zajela raziskovalne in
operativne probleme varstva gozdov v širšem pomenu
v centralni Evropi. Sekcija naj bi pokrivala metodologijo monitoringa in inventarizacijo škodljivcev in
bolezru, posebej raziskave defoliatorjev in podlubnikov
v evropskih gozdovih, ter pripravljala kakovostne podlage
za izvajanje poročevalskih, diagnostičnil1 in prognostičnih
služb za varstvo gozdov v državah centralne Evrope.
Leta 1997 je bila ustanovljena nova sekcija IUFRO
7 .03.1 O Methodology in Forest lnsect and Di sea se
Survey in Central Europe in že istega leta so se člani
sekcije sestali na preliminarnem sestanku v Pisku na
Češkem. Leta 1998 je bila prva delavnica sekcije v
mestu Ustron- Jaszowiec na Poljskem, letos aprila pa
smo se člani sekcije sestali v mestecu Sion-Chateauneuf v Švici . Organizatorji delavnice so bili Swiss
Federal Institute for Forest Snow and Landscape Research (WSL), Birmensdorf in organizacija IUFRO .
Delavnica je potekala od 20. do 23. aprila 1999 v
mestu Sion-Chateauneufv kantonu Wallis v Švici, kjer
živi okoli 250.000 prebivalcev- 60% jih govori francosko, 32 % nemško in 8 % druge jezike. Površina
kantona je 5.226 km 2 . Dolina se nahaja o osrčju Alp.
Naravne razmere pogojujejo življenje v dolini: samo
12% površine je produktivne (povprečje v Švici je 33
%). Gozdovi zavzemajo 22% površine ( 115.000 ha),
od tega je v lasti skupnosti in korporacij 91 % ( 104.650
ha), privatnih pa je samo 9% ( J 0.350 ha). Več kot 75
%gozdov je na terenu z nagibom več kot 50%. Lesna
zaloga je od 150 do 280 m3/ha, povprečni letni posek
je 100.000 m3• Samo 50-55 % lesa uporabljajo za konstrukcjje, ostalo pa porabijo v industriji in za kurjavo.
Gozdovi v kantonu Wallis proizvajajo manj kot 3 % lesa
v Švici, ker je podnebje pod 1.000 m n. v. in nad 1.800 m
n. v. izredno suho (kontinentalna klima). Primarna
funkcija gozda zato ni proizvodna, ampak varovalna.
ročja

*doc. dr. M. J., univ. dipl. inž. gozd ., Biotehniška fakulteta ,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot
83, 1001 Ljubljana, SLO
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Slika l :Okužba rdečega bora z omelo (Viscum ai!.Jum var. miSiriaca)

DeJavnice Methodology in Forest Insect and Disease Survey in Central Europe se je udeležilo več kot 90
raziskovalcev in fitosanitamih inšpektorjev iz 28 držav.
V treh dnevih smo slišali 42 predavanj in si ogledali
29 posterjev. Predavanja jn predstavitve poster_iev so
potekala v štirih sekcijah:
l. Metodologija spremljanja škod lji vcev in bolezni ter
poročila o škodljivcih in boleznih iz različnih držav
centralne Evrope
2. Defoliatorji gozdnega drevja v Evropi
3. Fitosanitamo stanje in ukrepi v centralnih evropskih
državah
4. No"(li problemi s populacijami podlubnikov v evropskjb državah
Na predavanjih smo slišali izčrpne in izredno zanimive predstavitve konceptov varstva gozdov ter monitoringa bolezni in škodljivcev v Švici, na Poljskem,
Češkem , v Franciji, na Hrvaškem, v Ukrajini, Latviji
3 41
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in v Romuniji. Seznanili smo se z novimi metodami
spremljanja zdravstvenega stanja gozdov v okviru popisa propadanja gozdov (S. Nevalanen, Finska), v
okviru nacionalne inventure gozdov (C. Zahn, Švica)
ter s pomočjo GIS (G. Maresi, Italija).
V Švici povzročata največ škode na smreki mali
osmerozobi smrekov lubadar (lps amilinus Eich.) in
osmerozobi smrekov lubadar (Jps typographus L.). Na
jelki se najpogosteje pojavljajo k.rivozobijelov lubadar
(Pityokteines curvidens Germar), ostrozobi jelov lu, badar (Pityokteines spinidens Reitter) ter Dreyfusia
nordmannianae Eckst.. Na borih (P. sylvestris L., P.
montana Mili. in P. nigra Arn.) so najpogosteje škode
zaradi vrst iz rodu Tomicus sp. Od ,bolezni so evidentirali naraščanje okužb z glivami Phomopsis sp.,
Cytospora sp., C!yphonectria parasitica in Ascocalyx
sp. Za zatiranje gobarja (Lymantria dispar L.) uporabljajo biološke preparate z Bacillus thuringiensis. V
obsežnem območju severne Švice ugotavljajo širjen~
je karantenske ~akterije Envinia amylovora tudi v
gozdovih. Bakterioza se pojavlja na jerebikah (Sorbus
sp.), glogih (Crataegus sp.) in panešpljah (Cotonester sp.).
Na Slovaškem po letu 1990 ugotavljajo gradacije
Dreyfusia nordmannianae na jelkah ter vrst rodu
Cephalcia sp. predvsem na smrekah. Pomemben
dejavnik venenja listavcev so traheomikoze. Škode,
ki jih povzroča divjad, se v zadnjih letih zmanjšujejo.
Predstavniki iz Hrvaške so poročali o odlično organizirani Poročevalski diagnostični in prognostični službi za varstvo gozdov na Šumarskem institutu Jastrebarsko in Zavodu za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta

Zagreb. V teh inštitucijah že več kot 20 let beležijo
predvsem pojave škodljivih žuželk, jih določujejo in
tudi napovedujejo gradacije. Spremljajo predvsem gobarja, hrastovo grizlico (Apethymus abdominalis Lep.)
ter vrsto Malacosoma neustria L. Dodelati ter še bolj
intenzivirati nameravajo metodo vzorčenja za pomembnejše gostitelje ter uvesti monitoring škodljivcev
s pomočjo feromonov .
Raziskovalci s Poljske so poročali o varstvu gozdov
v nacionalnih parkih. Tam ne opravljajo nobenih varstvenih ali sanitarnih del, ampak samo opazujejo procese
v gozdu. Skrbijo za povečevanje biodiverzitete naravnih sovražnikov škodljivih žuželk, ki se pojavljajo
v gradacijah, in sadijo drevesne vrste, ki so gostitelji
naravnih sovražnikov.
V Romuniji so v letu 1998 največ škode povzročali
gobar (gostitelji so Quercus farnetto Ten., cer, robinija), vrste iz skupin Geometridae in Thortricidae (na
Populus sp., Salix sp.), vrste Malacosoma neustria L.,
Euproctis clnysorrhoea L. ter Apethymus abdominalis
Lep. Manjše škode so v mešanih sestoj ih. Poročajo o
biološkem zatiranju gobarja s pomočjo virusov.
Na Madžarskem so leta 1970 zastavili monitoring
zdravstvenega stanja gozdov na 23 stalnih raziskovalnih ploskvah. Upoštevajo izvor drevesa (semenski,
panjevski), socialni položaj ter eksaktno izračunane
indekse (index zdravstvenega stanja- HI, index trenda
odmiranja- MTI, index trenda zdravstvenega stanja- HTI
in indeks suše- POI). Ugotavljajo mačilne korelacije med
zdravstvenim stanjem drevesa, socialnim položajem,
izvorom drevesa in obdobji sušnih intervalov.

Shka 2: Ravni sistem dvanajsterozobega borovega lubadarja (Jps sexdenlatus Boerner) (Vse foto: Maja Jurc)
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Poslušali smo predavanja o metodah spremljanja
in inventarizacije škodljivih žuželk v dolini Aosta (Italija). V zadnjem desetletju so spremljali pojavljanje
in bionomijo naslednjih vrst: Lymantria monacha L.,
Zeiraphera din.iana Gn., Acantho!yda postica/is Mats.,
Tomicus minor H., Tomicus piniperda L., Thaumetopoea pi1yocampa D.&S., lps 1ypographus L.
Iz ZDA so poročali o novem škod ljivem kozličku
Anoplophora glabripennis Motschulsky iz kitajskih
provinc Sbanxi in Shaanxi. Ta nevaren, 20-35 mm dolg
črn hrošč z redkimi belimi pegami, ki vsako leto povzroča propad stotine debel listavcev (javorja, bukve,
breze, trepetlike, bresta, jesena in nekaterih drugih
trdih listavcev), se je l. 1990 pojavil v urbanih gozdovih v New Yorku in Chichagu. V domovini je univoltin, v hladnejših razmerah Amerike v dveh koledarskih letih oblikuje eno generacijo. Menijo, daje bil
kozliček prinešen s Kitajske v lesenih zaboj ih, ki so
bili izdelaru iz nerazkuženega topolovega lesa. Kozlička
so zasledili tudi v skladiščih lesa po celi Ameriki.
Udeležih smo se tudi celodnevne strokovne ekskurzije v področje Visp v kantonu Wallis, kjer smo si

času

in prostortl

ogledali področja propadanja nasajenega rdečega bora.
Raziskave propadanja rdečega bora se naslanjajo ne
dendrokronološke ter izredno zajetne ekološke raziskave. Avtorja A. Rigling in P. Cherubini iz Binnensdorfa ugotavljata, da so vzroki sušenja socialni položaj
dreves rdečega bora, velika okužba z omelo Visczon
album var. austriaca ter večletni napad borovih strženarjev Tomicus piniperda Lin Tomicus minor Hartig.
Obiskali smo tudi nasade vinske trte, ki se v tem delu
Švice nahajajo na najvišji nadmorski višini na svetu.
Predstavniki Slovenije smo sodelovali z naslednjima prispevkoma: M. Jurc, D. Jurc: Collection of
Data and Sam ples on Diseases ofF orest Trees in Slovenia (predavanje); D. Jurc, M. Jurc, V. Rajh: The
Occurrence of Cenangium ferruginosum Fr., (Ascomycota) as Endophyte from the Needles of Austrian
Pine in Slovenia (poster).
Potovanje je bilo financirano iz sredstev rektorjevega sklada Univerze v Ljubljani za l. 1998 in sredstev
projekta MZT (L4-0529-0404-98 - Gozdni požari v
Sloveniji).

Prikaz metod za spremljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi
Zivan VESELIČ *
Od 2. do 4. junija 1999 je Francoski inštitut za
kmetijske in okoljske tehnične raziskave
(CEMAGREF) v osrčju gozdnega masiva Chartreuse
pri Grenoblu organiziral delavnico pod naslovom Prikaz metod za spremljanje trajnostnega gospodarjenja
z gozdovi. Delavrucaje del štiriletnega projekta ( 19982001) z istim naslovom, ki ga izvajajo nacionalne
gozdarske inštitucije petih držav članic Evropske unije,
in sicer Švedske, Danske, Finske, Francije in Nemčije,
cilj projekta pa naj bi bil prikazati metode za oceno
kazalcev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, kot so
bili dokončno opredeljeni na tretji ministrski konferenci o varstvu gozdov v Evropi (Lizbona, 1998). Projektne rezultate bodo posredovali vsem članicam Evropske unije in nekaterim drugim državam.
V prvi fazi projekta naj bi s pomočjo nacionalnih
analiz obstoječih metod spremljanja gospodarjenja z
gozdovi ugotovili primernost uporabljanih inventuro ih
metod za oceno dogovorjenih kazalcev trajnostnega
"' mag. Ž. V., uniY. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pol 2, 1000 Ljubljana, SLO
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gospodarjenja z gozdovi, v nadaljnjem pa naj bi vsaka
država za vzorčno demonstracijsko območje določila
vrednosti teh kazalcev. Posebna pozornost bo pri obravnavi metod posvečena primem osti, točnosti in stroškom metod. Nacionalne izkušnje se bodo nato
primerjale in izmenjale.
Primerno je poudariti, da naslov projekta govori o
prikazu metod, ne pa o njihovi določitvi. Države imajo
daljše tradicije danega načina zbiranja podatkov in ni
čutiti izrazite težnje po poenotenju načina zbiranja
podatkov. Do primernih vrednosti kazalcev je pač mogoče priti po različnih poteh.
V okviru projekta je predvidenih več delavnic; delavn1ca v Franciji je bila za delavnico na Švedskem
druga po vrsti. Njen poudarek je bil na sodelovanju
srednjeevropskih držav. Delavnice se je udeležilo 50
strokovnjakov iz 12 evropskih držav, pri čemer so bi 1i
od vseh nekdanjih vzhodnih držav povabljeni le predstavniki Slove.nije in Hrvaške (slednji se delavnice niso
udeležili). Iz Slovenije sva se delavnice udeležila
Živan Veselič in Dragan Matijašic iz Zavoda za gozdove Slovenije.
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Delavnica se je začela s terenskim dnem, ki je bil
prikazu inventum1h metod, kij ih uporablja
Francoska agencija za nacionalno inventuro, ter pri~
kazu opisov gozdov Francoske državne gozdarske
službe (ONF- Office National des Forets), ki gospodari z državnimi gozdovi, za potrebe izdelave gozdnogospodarskih načrtov, kijih služba izdeluje za državne
in občinske gozdove.
Drugi dan so najprej predstavniki Švedske, Danske,
Finske in Nemčije predstavili bistvo inventumih metod
v svojih državah, nato pa je v treh delovnih skupinah
potekala razprava o pomembnosti posameznih od 27
kazalcev. Predstavniki skandinavskih držav očitno želijo izkoristiti projekt tudi za to, da bi predlagali spremembo kazalcev, pri čemer jih motijo zlasti nekateri
okoljski kazalci, za katere je zbiranje podatkov zahtevno, nekatere ekonomske kazalce pa bi radi dodali.
Skupno naj bi bilo po njihovem predlogu znatno manj
kazalcev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi za potrebe meddr~avnih primerjav (npr. 5-7), posamezne
države pa naj bi imele pač več zanje primernih nacionalni.h kazalcev.
V programu delavnice je bila tretjega dne tudi ekskurzija v gozdove Savojskih Alp, ki pa se je zaradi
zadržanosti (odhoda domov) udeleženca iz Slovenije
nisva udeležila.
posvečen

Francoska nacionalna inventura
Francija ima v okvim Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo, ribištvo in prehrano Agencijo za nacionalno inventuro (1 FN), ki je pred kraikim praznovala
svojo štiridesetletnico. V njej je zaposlenih 200 ljudi .
Njena edina naloga so meritve sestojev, vključno z
zajemorn nekaterih podatkov o rastiščih na inventumih
ploskvah, ter statistično ovrednotenje podatkov. Podrobneje se lahko o tej agenciji poučimo na medmrežnem naslovu v.;ww.ifn.fi·.
Opise sestojev in določitev funkcij gozdov izvaja
ob izdelavi gozdogospodarskih načrtov za državne in
občinske gozdove Francoska državna gozdarska služba
(ONF). Pri teh načrtih v kartah sestojnih tipov in funkcij gozdov nekoliko bolj grobo členijo gozdove, kot
jih členimo pri nas, sicer pa sta ka1ii v grobem primerljivi z našima tovrstnima izdelkoma. Pri prikazu
gozdov dajo veliko težo prikazu težavnosti dostopa do
gozda za pridobivanje lesa.
Za zasebne gozdove celovitih gozdnogospodarskih
načrtov ne izdelujejo. Neobvezna lahko posamezni
posestniki naročijo izdelavo gozdarskega načrta za
svojo posest.
344

Podatke o sestojih pridobivajo na vzorčnih ploskvah, ki pa niso stalne, ampak jih iz v naprej določene
mreže 500 mx 625 m vsakokrat znova izberejo skladno
z modelom in cilji dvostopenjskega stratificiranega
vzorčenja in glede na tip sestojev. Na izbranih ploskvah
si dajo še precej več dela kot mi, zlasti zbirajo tudi
podrobnejše podatke o rastišču (izkopljejo tudi pedo~
loško jamo), podrobneje ugotavljajo kakovost drevja
na ploskvi, z meritvami premerov na panju, v prsni
višini in tudi visoko na drevju (z merilom na sestavljivih palicah, s katerimi sežejo tudi do 20m visoko)
pa tudi nekoliko natančneje ugotavljajo volumen dreves. O posameznem drevesu na ploskvi zberejo kar 30
podatkov. Sama ploskev je sestavljena iz treh koncentričnih krogov (z radiji 6, 9 in 1S m), pri čemer z rastjo
polmera ploskve, podobno kot ravnamo pri nas, izključujejo zajem tanjšega drevja. Določijo še četrti krog,
s polmerom 25 m, ki pa ga upoštevajo le pri opisu
rastišča . Ker so se odpovedali stalnosti ploskev, prirastek zadnjih 5 let ugotavljajo z vrtanjem. Odgovor
o porabi časa za vsa predpisana dela na ploskvi je bil
nekoliko nejasen, izluščiti paje bilo mogoče, da ekipa
treh ljudi dnevno obdela dve ploskvi.
Treba je priznati, daje metoda do potankosti izdelana, napisana so tudi okrog 200 strani obsegajoča zelo

•

Predstavitev načina izmere drevesa, ki omogoča podrobnejšo
njegovega volumna in kakovosti (fo(o: Dragan
Matijašic)

določitev
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navodila za delo na ploskvi, obrazec za opis
ploskve pa je že na pogled zelo zahteven.
Tipe sestoj ev, ki so podlaga stratificiranemu vzorčenju, določijo na podlagi infrardečih aeroposnetkov.
Ortofotonačrtov še ne uporablja niti Agencija za nacionalno inventuro niti ONF pri opisu sestojev. Inštitut
CEMAGREF njihovo uporabo šele proučuje. Ugotovitev v vsebinskem pogledu ni obrobna. V Sloveniji
smo z uporabo ortofotonačrtov v zadnjih letih napravili
velik razvojni korak.
V Franciji so se odločili žrtvovati stalnost ploskev
zaradi učinkovitejšega zajemanja podatkov o sestoj"ih
z dvostopenjskim stratificiranim vzorčenjem. Podobno
so se odločili tudi v Nemčiji. Posledica opustitve stalnosti ploskev je huda, saj pomeni izgubo podatkov o
prirastku in sečnjah na osnovi meritev drevja. Zato
prirastek ugotavljajo s škodljivim vrtanj em drevja, ki
tudi ne daje dovolj natančnih podatkov. Pomen podatkov s stalnih vzorčnih ploskev kot dodatna informacija
o poseku prav tako ni zanemarljiv, čeprav se pri nas
večkrat neupravičeno zapostavlja. Švedi, na primer,
pri vsedržavni inventuri vztrajajo na stalnih vzorčnih
ploskvah v veliki meri ravno zaradi podatkov o poseku,
čeprav le-te zbirajo po posestih tudi drugače. Poleg
teh meritev zbirajo za potrebe načrtovanja po regijah
v rednih časovnih razmikih podatke o sestoj ih tudi po
regijah in pri tem priznajo visok strošek vzporednih
meritev. V Švici so z drugo vsedržavno inventuro, ki
so jo izvedli v letih 1993-95, segli po kombinaciji;
vsekakor so zadržali osnovno mrežo stalnih vzorčnih
ploskev (1,4 km x 1,4 km- 6.000 ploskev), za preveritev reprezentativnosti nekaterih ploskev pa so izmerili še 600 dodatnih ploskev.
V Franciji ne izvajajo občasnih vsedržavnih inventur, ampak, podobno kot v Sloveniji, za prikaz aktualnega stanja gozdov seštevajo podatke, pridobljene pri
zadnjih meritvah gozdov po regijah. Meritve po regijah
opravljajo v desetletnih časovnih razmikih. Podobno,
vendar v osemletnih časovnih razmikih, izvajajo svojo
državno inventuro na Finskem. Očitno je ob razmeroma počasnih spremembah kazalcev o gozdovih tudi
v teh državah smotrnost organiziranja meritev preglasila korist, da se vsi podatki nanašajo na konkretno leto.
To pravzaprav tudi v Švici ni doseženo, saj zaradi
obsežnosti dela inventura poteka tri leta.
Čeprav vodja projekta, v okviru katerega je bila
organizirana delavnica, g. Erik Sanstrom s Švedske,
v svojem predlogu (v uvodu posebej poudarja, da gre
za njegov osebni predlog) kot način zbiranja podatkov
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o gozdovih na državni ravni priporoča vsedržavno
(naenkrat izvedeno) inventuro (in pri tem predlaga za
ugotovitev odstopanj stanja gozdov po posameznih
regijah od državnega povprečja uporabo satelitskih
posnetkov, kar kaže na specifične razmere, iz katerih
izhaja), se zdi prav majhna verjetnost za to, da bi stroka
od držav, kot sta Francija in Finska, zahtevala poleg
zbiranja podatkov po regijah, ki ima zaradi
obvladovanja gozdov na regionalni ravni v teh državah
že dolgo tradicijo, še vsedržavno inventuro. Še
posebej, ker argumenti za to niso zelo prepričljivi.
Pri nas na ploskvah zbiram o manj podatkov kot v
Franciji, zaradi gostejših mrež, ponekod tudi zaradi
še vedno preveč podrobnih gospodarskih razredov ali
premajhnih gospodarskih enot pa intenzivnost naših
meritev ni manjša. Z uporabo ortofotonačrtov gozdni
rob in sestoje natančno lociramo, kar daje obsežnemu
digitaliziranju teh vsebin bistveno večjo vrednost. Funkcije gozdov določamo nekoliko podrobneje. Bistveno
je, da izdelujemo celovite gozdnogospodarske načrte
za vse gozdove, tudi za zasebne, kar je izjemnega
pomena za tvorno in celovito usmerjanje razvoja gozdov in gozdnega prostora. Mnoge zahodne države to
šele spoznavajo.
Razprava o kazalcih trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi
Kot je že omenjeno, se je v krogu skandinavskih
držav oblikovala pobuda za revizijo v Evropi enotno
določenih kazalcev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Predstavil jo je vodja projekta, g. Sanstrom.
Razprava o predstavljenem predlogu je potekala v
treh skupinah, v katere so bili udeleženci razdeljeni
po regionalnem principu (skandinavske države, srednjeevropske države in sredozemske države- sem sva
bila, tudi zaradi uravnoteženja številčnosti udeležencev, uvrščena tudi predstavnika Slovenije).
V nesprejemljivo kratkem času (30 minut) je bilo
za vsebinsko tako zahtevno razpravo nemogoče domisliti kar koli pametnega. Povsem na dveh bregovih
sta s svojimi zaključki pristali skupini skandinavskih
in srednjeevropskih držav. Prva je podprla že opisani
predlog resnejše redukcije skupnih kazalcev, druga se
je, verjetno tudi iz formalnih razlogov, kategorično
postavila v bran vseh 27 na ministrski konferenci v
Lizboni dogovorjenih kazalcev, poleg teh pa naj bi
imele posamezne države po potrebi še nacionalne kazalce. Razprava je zastala, zaključkov ni bilo.
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FORMEC 99 v Delnicah na Hrvaškem
Matjan LIPOGLAVŠEK*

Zagrebška gozdarska fakulteta oziroma njen inštitut
za izkoriščanje gozdov je s pomočjo številnih sponzorjev, predvsem Hrvatskih šuma, prve dni julija 1999
priredil že 33. sestanek profesorjev s področja pridobivanja lesa. Že leta 1966 so se začeli tudi na pobudo
tedanjih ljubljanskih profesorjev, prof. Krivca in prof.
Turka, vsakoletni sestanki profesorjev na srednjeevropskih in vzhodnoevropskih gozdarskih fakultetah.
V naslovu uporabljena kratica pomeni gozdarsko mehanizacijo in sestanek profesorjev s podobnim naslovom, Mehanizacija gozdnega dela, je bil leta 1969 tudi
v Sloveniji.
Tokratnega sestanka v Delnicah se je udeležilo poleg številnih hrvaških udeležencev še okrog 25 profesorjev in docentov iz 11 držav in iz nekaj več fakultet.
Med njimi je bilo tudi nekaj eminentnih, že upokojenih
strokovnjakov s področja pridobivanja lesa, kot so
prof. Roko Senic, prof. Eugen Ronay in prof. Anton
Trzesniowsky. Izmenjava raziskovalnih dosežkov in
praktičnih rešitev problemov na področju pridobivanja
lesaje bila zelo pestra tako z referati in razpravo kot
tudi s strokovnimi eksk.'llrzijami. Referenti, ki so prišli
iz zelo različnih dežel, z različnimi gozdnogospodarskimi razmerami, so govorili o zelo raznovrstnih problemih, od vodenja kamionov po skladiščih v gozdu s
pomočjo sistema GPS v Nemčiji do iznosa prostorninskega lesa z mulami v Grčiji, od uporabe lesnih
ostankov za energijo na območju Moskve do učinko
vitosti zbiranja lesa z vitlom Tajfun na kmetijskem
traktorju na Hrvaškem. Načini razmišljanja in raziskovalne metode so tako različne, da pri tem širokem
sodelovanju vsak udeleženec pride do številnih novih
spoznanj. Kakovost referatov in referentov nas je tokrat prijetno presenetila. V širokem razponu tehnološkega razvoja, od široke uporabe strojev za sečnjo lesa
na hidravličn.ih dvigalih na severu do vlačenja smtimentov po tleh na jugu, lahko vsak poišče položaj svoje
dežele oziroma njenega gozdarstva. Za Slovenijo najbrž velja, da je v tehnološkem razvoju zaostala za
sosedi na severu. Živahna razprava med drugim razreši
tudi marsikatero strokovno dilemo. Zlasti na ekskurzijah ob simpozUu pa se vsakič znova poglobijo pristni
medsebojni odnosi. Tokrat so nam hrvaški gozdarji
pokazali pridobivanje lesa v še vedno lepo ohranjenih

* prof. dr. M. L., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire . Večna pot 83 , lOOJ
Ljubljana, SLO
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prebiraln.ih jelovo-bukovih gozdovih v Cmom lugu,
ki spadajo pod gozdno upravo v Delnicah, nacionalni
park Risnjak, tehnične in ergonomske meritve, ki jih
izvaja gozdarska fakulteta, uspešno ozelenitev nekdaj
ogolele Senj ske drage in vzorno predelavo lesa v
_Lokvah in Gerovem. Izdali so tudi podroben vodič
ekskurzij z opisom vseh točk ogleda. Organizacija
simpozija je bila enkratna, gostoUubje na južnjaški ravni,
v nedeljo pa smo kot turisti obiskali Plitvice in Senj.
Vsebino referatov najbolje vidimo iz vsebine zbornika, ki so ga organizatorji sicer nepopolnega izdali
že pred začetkom sestanka, kar je pohvalno. Za ilustracijo o zanimivosti zbornika naj navedem samo dve
ugotovitvi iz njega:
- Sedaj, ko v Nemčiji deluje že 800 strojev za sečnjo,
so razmerja do sečnje z motorno žago že znana: pri
učinkih 1:7, pri stroških 1:4, pri nezgodah 1:1 6; torej
ugodno za težke stroje, vendar je treba njihovo delo
organizirati tako, da bodo škode v gozdu ekološko
zn osne.
-Vpliv mehaniziranega spravila s traktorji na tekoči
prirastek preostalega drevja ob vlakah in v sestoju
je odvisen od razdalje do vlake in je drugačen kot
pri spravilu lesa brez mehanizacije.
Vsebina zbornika referatov Mechanisierung der
\Valdarbeit, Zalesina, Delnice, Senj, Zagreb 1999:
RONAY, E.: Obnova gozda in perspektive gozdne tehnike
GROS SE, W.: Gozdarstvo - delodajalec v prihodnje?
REDKIN , A. K.: Položaj in perspektive razvoja
ruskega gozdarstva
WJPPERMANN, J.: Prevoz lesa in logistika med
gozdom in tovarno
MAROSV6LGYJ, B.: Proizvodnja energije iz lesa na
Madžarskem
RYJKOV, A.: Tehnološki proces ovrednotenja
drugotnib lesnih virov
KITJČUKOV, G., ASPARUHOV, K.: Racionalna raba in
smotrno pridobivanje kostanjevega okroglega lesa
ASPARUHOV, K., OJNEV, 0.: Vpliv mehaniziranih
negovalnih sečenj na proizvodnost sestojev
MISTETH, A., RUMPF, 1.: Koncept odpiranja gozdov
z minimalnimi stroški spravila, prevoza lesa in
gradnje prometnic
ULRICH, R.: Uttjevanje gozdnih cest na nenosilnih tleh
PIČMAN, D., PENTEK, T.: Razlike pri gradnji
gozdnih cest in njihov vpliv na odprtost gozdov
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WASSfLEV, W. D., GLUSCHKOW, S. P.: Teoretični in
uporabni aspekti projektiranja in izvedbe podpor lažjih
žičnic

NERUDA, 1.: Razločevanje tehničnih žičnih sistemov
za spravilo lesa po nosilni vrvi
GORNOWICZ, R., ROŽANSIU, H.: Koherenca
temeljnih in aplikativnih raziskav na primeru analize
vpliva starosti borovih sestojev na odvzemanje
življenjsko pomembnih elementov, kijih od vzamemo
iz gozda s pridobljenim lesom
DOUKAS, K., KARAGIANIS, E., ESKIOGLOU, P.,
KARAGIANIS, K., KARARIZOS, P.: Tovorna
živina, razvoj in izgledi za Grčijo
KOŠIR, B., LIPOGLAVŠEK, M.: Razvoj gozdarskega
zgibnika Woody s hidrostatičnim pogonom v Sloveniji
KARARIZOS, P., KARAGIANIS, E., DOUK.AS, K.,
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spravilo okroglega lesa in njihovi izgledi v Grčiji

času

in prc-Jstoru

DURRSTEfN, H.: Bodoče naloge gozdne tehnike v
Avstriji
KRPAN, A. P. B., ZEČIC, Ž., PORŠTNSKY, T.,
ŠUŠNJAR, ivL Uporaba tritočkovnih vitlov pri
redčenju in pomladitveni sečnji v mešanih sestojih
HAMBERGER, J.: GPS v nemškem gozdarstvunekatere osvetlitve
MOSKALIK, T., PASCHALIS, P.: Problemi strojne
sečnje lesa na Poljskem
DUMMEL, K.: Mehanizirana sečnja v Nemčiji- stanje
in ocena
PAUSCH, R.: Rezultati raziskave produktivnosti in
negovalnosti visoko mehaniziranih sečenj v
debeljakib
HORVAT, D., SEVER, S.: Primerjalne raziskave
tehničnih lastnosti prilagojenih in z vitJi opremljenih
kmetijskih traktorjev

Književnost
Reforme v gozdarstvu srednje Evrope- zbornik srečanja v Novem mestu
Septembra leta 1998 je bilo v Novem mestu tradicionalno srečanje gozdarjev srednje Evrope pod nazivom Europaforum. Tema tridnevnega srečanjaje bila
Refonna gozdarske javne uprave in gozdarskih družb.
Na srečanju so sodelovali predstavniki gozdarske teorije in prakse iz Avstrije, nekaterih nemških dežel (Porenje, Spodnja Sa~ka, Sevemo Porenje-Westfalija,
Bavarska, Saška, Turingija), Litve, Poljske, Švice,
Slovaške, Albanije, Češke, Madžarske in seveda SloveniJe.
Tovrstna srečanja imajo relativno dolgo tradicijo.
Potekajo od leta 1991, vedno v eni od srednjeevropskih
držav. Glavni organizator je Združenje mednarodnih
raziskovalillh organizacij (flJFRO, sekcija 6), ki skrbi
za koordinacijo dela ter pripravo tem. Pogovori potekajo v nemščini. Do sedaj so bile obravnavane naslednje teme: Pogoji poslovanja gozdarskih podjetij
(1991 ), Pomen gozdnogospodarskega načrtovanja
( 1992), Gozdarstvo in naravo varstvo ( 1993), Gozdarstvo in javnost ( 1994 ), Denarne spodbude v gozdarstvu
( 1995), Gozdarstvo in lastniki gozdov ( 1996) ter Gozdarstvo in prostorsko načrtovanje ( 1997).
Srečanje v Novem mestu sta organizirala Inštitut
za gozdarsko politiko in naravovarstvo Univerze v
Goettingenu (Nemčija) pod vodstvom profesorja Maxa
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Krotta ter Zavod za gozdove Slovenije. V gozdovih
novomeškega gozdnogospodarskega območja so gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije predstavili naše
izkušnje dosedanjega delovanja javnega zavoda, predstavniki GG Novo mesto pa so prikazali potek lastninjet~a in proces nastanka nove gozdarske družbe.
Nad izjemnostjo slovenskih gozdov in gostoljubnos~o
dolenjskih gozdarjev pod vodstvom vodje novomeške
območne enote Zavoda za gozdove Slovenije g. Andreja Pečavarja, so bili naši gostje prijetno presenečeni
in vidno navdušeni.
Konkreten rezultat diskusij letošnjega srečanja je
zbornik, v katerem je zbranih petindvajset prispevkov
sodelujočih predavateljev.
Rdeča nit vseh prispevkov je definiranje posledic
sprememb, ki so se v začetku devetdesetih let zgodile
v gozdarstvu srednje Evrope. Le-to je bilo takrat prisiljeno sprejeti nekatere radikalne spremembe, ki danes
pomembno vplivajo na celotno gozdarsko stroko.
Na vzhodu so na bistvene premike v gozdarski politiki vplivale predvsem znane politične spremembe
ter z njimi povezane ponovne uveljavitve zasebne lastnine, tudi nad gozdovi. Na zahodu je istočasni vpliv
več dejavnikov spodbudil resna razmišljanja o nujnosti
sprememb. Padanje cen lesa na trgu je povzročilo po347
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KnJiževnost
manjkanje sredstev za vzdrževanje gozdne infrastrukture, povečanje konkurence zasebnih podjetij je na
številnih gozdarskih področjih (marketing, urejanje,
gojenje, izkoriščanje gozdov ipd.) resno zamajala do
tedaj veljavne tržne odnose, istočasno pa so naravovarstveniki (pa rudi krajinarji) pridobili pomembno
vlogo pri oblikovanju javnega mnenja o gozdarstvu ter
tako tudi večji vpliv na oblikovanje gozdarske politike.
Zanimivo je nakUučje, da so vzhodne države iskale
vzor v gozdarstvu zahodnih držav prav v času, ko so
le-te same poskušale oblikovati nove rešicve z reformami bodisi javnih gozdarskih služb bodisi novih
oblik upravljanja gozdarskih podjetij.
Vidni obrisi vseh posledic razmišljanj in sprejetih
pravnih aktov ob koncu prejšnjega desetletja so orisani
v prispevkih zbornika. Pomanjkanje skupne evropske
politike je vzrok za vrsto originalnih rešitev pri iskanju
možnosti raci on al izacije gozdarskih podjetij in javnih
služb. Te rešitve segajo na zahodu od poizkusov uvajanja javne upr~ve novega tipa (New Public Menagement) v Švici, preko brezkompromisnega radikalnolibera! nega tržnega pristopa podjetništva avstrijskih
državnih gozdov do različnih oblik racionalizacije in
iskanja bistveno drugačnega, današnjim razmeram prilagojenega odnosa gozdarstva do lastnikov gozdov in
predvsem širše javnosti v nekaterih nemških deželah.
Gozdarstvo vzhodne Evrope se sooča z drugačnimi
problemi. Po začetnem navdušenju in uveljavljanju
precej radikalnih normativnih aktov je postajalo spogledovanje s starim sistemov vedno bolj nostalgično.

Spremembe so v gozdarstvu, tako kot v večini drugih
panog, na začetku prinesle le videz anarhičnosti. Danes
je dokončno jasno, da poti nazaj n..i več in da gozdarstvo
še zdaleč ni izkoristilo vseh notranjih rezerv za izpeljavo dogovorjenih sprememb.
Zmanjševanje zaposlenosti v gozdarskih podjetjih
je realnost, o kateri ni potrebno izgubljati besed. Kar
je posebej zanimivo, je novejši pojav, ki je in bo pogoj
sine qua non novega tisočletja: perrnanentno izobraževanje vseh preostalih gozdarjev, tako v gozdarskih
podjetjih kot v javnih službah . To je nuja, na katero
nas bodisi v obliki zapisane že doživete izkušnje ali
kot resno napoved opozarja marsikateri stavek v prispevkih zbornika.
Posebna zanimivost je problem reforme javnih gozdarsldh služb znotraj državne uprave. Javne gozdarske
službe so prisiljene reformirati same sebe (saj obstaja
samo ena državna uprava!) ter so tako podobne osebi,
ki žaga vejo, na kateri sama sedi. Kljub temu so te
izboljšave neizogibne. Na eni strani izhajajo iz potreb,
ki so bile še pred desetletjem večinoma ali celo popolnoma neznane, na drugi pa jih v to silijo agresivni
nastopi zasebnih podjetij.
Zbornik srečanja (v nemškem jeziku), v katerem
najdemo številne dokaze, da težave gozdarstva na Slovenskem niso omejene le na sončno stran Alp, lahko
naročite pri centralni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.
Dragan Matijaši6, univ. dipl. inž. gozd.

Kadri in izobraževanje
Nova specialista gozdarskih znanosti
V tokratni številki predstavljamo specialista gozdarskih znanosti, ki sta naziv pridobila v letu 1997. Oba sta
se posvetila proučevanju divjadi, prvi medvedu, drugi jelenjadi, in v svojih nalogah predstavila rezultate svojega
raziskovalnega dela. Miha Marenče je zaposlen v Triglavskem narodnem parku, Miran Hafner pa na Zavodu za
gozdove Slovenije, Območna enota Kranj. Nalogi sta dostopni v Gozdarski knjižnici.
MARENČE, Miha
RJAVI MEDVED (Ursus arctos Linnaeus, 1758) V TRIGLAVSKEM NARODNEM
PARKU. (BROWN BEAR (Ursus arctos Linnaeus, 1758) IN TRIGLAV NATIONAL
PARK). - Specialistično delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire, 1997, XIII, 119 str., 38 pregl., 34 graf., .
16 pri!., 112 virov.
Mentor: prof. dr. Miha ADAMIČ
Recenzent: prof. dr. Boštjan ANKO
Datum zagovora: 13 . 1O. 1997
348

GozdV 57 (1999) 7-8

<arlri in izobrazevanje
GDK (FDC) 149.74 Ursus arctos (L.) :907.11 Triglavski narodni park:156.2:(043.3)
Izvleček

Iz pisnih virov in ustnih sporočil je ugotovljeno, da se je rjavi medved (Ursus OJ·ctos Linnaeus, 1758) vedno
pojavljal v Triglavskem narodnem parku, in to neredno in v različnih letnih časih; nekateri medvedi so verjetno
tudi prezimili. Za obrobje zunaj Triglavskega narodnega parka so zanesljivi dokazi o prisotnosti medvedk z
mladiči, kar zelo verjetno kaže na prezimovanje v neposredni bližini TNP. Z analizo nekaterih prostorskih
značilnosti je ugotovljeno, daje bivalna in prehranska primernost za rjavega medveda v Triglavskem narodnem
parku premajhna za trajnejšo naselitev. Pokazalo se je tudi, da Triglavski narodni park ni najpomembnejši prostor
za prehajanje medvedov v Alpe, ampak tečejo glavni koridorji zahodneje, na Tolminskem in Kobariškem. Ne
glede na to pa ima rjavi medved v Triglavskem narodnem parku vso domovinsko pravico. 'Ekološko in etično
pripada vsaki rastlinski in živalski vrsti življenjski prostor, ki si ga izbere, ne glede na to, ali gre za trajno ali
začasno bivanje. To še toliko bolj velja za naravovarstveno zavarovana območja .
Ključne

besede: rjavi medved, Ursus arctos (L.), gospodarjenje z di vjadjo, Triglavski narodni park, Slovenija.
Key words: brown bear, Ursus arctos (L.), management of game population, Triglav national park, Slovenia.

HAFNER, Miran
VPLIV NEKATERIH EKOLOŠKIH DEJAVNIKOV NA RAZŠIRJENOST
JELENJADI (Ce1-vus elaphus Linnaeus, 1758) na Jelovici. (EFFECTS OF SOME
ECOLOGICAL FACTORS UPON DISTRIBUTION OF RED DEER (Cervus elaphus
Linnaeus, 1758) ON JELOVICA PLATEAU).- Specialistično delo . Ljubljana, Univerza
v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
1997, lX, 1OO str., 27 pregl., 37 graf., 18 pri l., 121 virov.
Mentor: prof. dr. Miha ADAMIČ
Recenzent: prof. dr. Marijan KOTAR
Datum zagovora: 22. 12. 1997

GDK (FDC) 149.6 Cervus elaphus (1.):151.2:(497.12 Jelovica):(043.3)
Izvleček

Z naselitvijo in priselitvijo je jelenjad v sedemdesetih letih postala sestavni del ekosistemov na Jelovici . Območje
razširjenosti obsega danes planoto Jelovica vključno z njenim obrobjem in je veliko preko 30.000 ha . Povezana
je z jelenjadjo v Karavankah, na Primorskem in na Pokljuki. Poleti poseljuje večinoma sestoje iglavcev na
Jelovici, kjer največji delež v prehransko dostopni rastlinski biomasi predstavljajo zelišča in trave. Samice s
potomstvom in mešane skupine poseljuj ejo sestoje štirih gospodarskih razredov, kjer nastopa skupaj 9 rastlinskih
združb. Samci so bili opaženi le v sestoj ih dveh gospodarskih razredov, kjer poleg manjše pestrosti prevladuje
tudi nižja količina rastlinske biomase, dostopne prehrani. V zimskem obdobju je bila jelenjad opažena pretežno
na nižjih nadmorskih višinah, čeprav je bila na Jelovici tudi v zimskem obdobju prisotna. V tem obdobju jelenjad
poseljuje v večjem deležu raznodobne mešane gozdove na karbonatu in raznodobne mešane bukove gozdove
na kisli podlagi. Ti sestoji s prevladujočim deležem listavcev ležijo v nižjih nadmorskih višinah, zoačiJen paje
tudi večji delež travnikov. Tudi v zimskem obdobju se skupine jelenjadi zadržujejo predvsem v določenih sestoj ih.
Samice in mešane skupine so bile opažene skoraj z enakim deležem v raznodobnih mešanih sestoj ih na karbona tu
ter v raznodobnih mešanih gozdovih na kisli podlagi, samci so prevladovali v raznodobnih mešanih gozdovih
na kisli podlagi. V tern obdobju jelenjad pogosteje poseljuje sestoje z manjšim deležem m!adovja kot v poletnem
obdobju, oblikuje pa tudi večje skupine. Ohranitev gozdov z zadostnim deležem starejših sestoj ev, zmanjševanje
zasmrečenosti in vzdrževanje pašnih površin sodi med najpomembnejše ukrepe dolgoročne ohranitve populacije
jelenjadi v tem območju.
KJjučne besede: jelenjad, Cer\!1,/S elaphus (L.), območje razširjenosti, ekološki dejavniki, habitat, Jelovica, Slovenija.
Key words: red de er, Cervus elap hus (L.), range of occurrence, eco logi cal facto rs, habitat, Jelovica plateau, Slovenia.

Gradivo uredila mag. Teja Koler-Povb
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Robert BRUS - nov doktor gozdarskih znanosti
Robert Brus je na Oddelku za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire Biotehniške fakultete
dne 8.junija 1999 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Genetska variabilnost
bukve (Fagus sylvatica L.) v Sloveniji in primerjava z I?Jeno variabi!nostjo v srednji in
jugovzhodni Evropi.
Robert Brus se je rodil 3. februarja 1965 v Ljubljani. Gimnazijo je z odličnim uspehom
končal leta 1983 v Ljubljani. Univerzitetni študij gozdarstva je leta 1990 zaključil z diplomsko
nalogo Bogastvo balkanske dendroflore in za solidno izdelan prispevek k poznavanju
floristične in dendroflome pestrosti Balkanskega polotoka prejel Prešernovo nagrado. Leta
1992 je zaključil pripravniško dobo s strokovnim izpitom iz pedagoško~raziskovalnega
področja dendrologije in žlahtnjenja gozdnega drevja. Leta 1995 je zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Vpliv
onesnaževanja ozračja na genetsko strukturo bukovih populacij v Sloveniji. Pripravništvo, diplomsko nalogo in
magisterij je Robert Brus opravil pod mentorstvom prof dr. Sonje Horvat Maroll. Kot magister in mladi raziskovalec
je sodeloval predvsem pri raziskovalnih nalogah Populacijsko-genetsko proučevanje gozdnega semenja in drevesnih
vrst ter Populacijsko-genetski premiki v ogroženih gozdovih.
Doktorsko delo Roberta Brusa vključuje naslednja raziskovalna težišča: proučevaf\ie genetske strukture, variabilnosti
in raznolikosti bukovih populacij v srednji in jugovzhodni Evropi ter posebej v slovenskem gozdnem prostom;
primerjave in analiza genetskih struktur bukovih populacij iz drugil1 prostorov Evrope; ugotavljanje in spremljanje
genetskih odklonov bukov ih populacij od severozahoda proti jugovzhodu na področju domnevne razšhjenosti mezijske
bukve; genetske posebnosti mezijske bukve in dileme glede uvrstitve te bukve v ustrezen taksonomski rang. S pomočjo
raziskovalnih izsledkov Robert Bms utemeUuje odsomost mezijske bukve v slovenskem gozdu. Zanimiva sta vloga
in pomen ledenodobnih zatočišč bukve ua ozemlju današnje Sloveniji, na Balkanskem in Apeninskem polotoku pri
ponovnem naseljevariju bukve v srednjeevropski prostor po ledenih dobah.
Opravljene raziskave pojasnjujejo, da se parametri preučevane genetske variabilnosti bukve v srednji in jugovzhodni
Evropi po velikostnem redu dokaj dobro ujemajo s tistimi, ki so jih zoanstveniki ugotovili v dmgih predelih Evrope.
Analb..e 9 izoencimsk.ih sistemov bukovih popu lacij iz srednje in jugovzhodne Evrope, ki so bili kodirani z 12 lokusi,
so pokazale, daje polimorfizem zastopan na vseh 12lokusih. Odkritih je bilo 43 različnih alelov oz. 3,6 ale!a na lokus,
v Sloveniji pa 34 različnih alelov oz. v povprečju 2,8 alela na !okus. V srednji in jugovzhodni Evropi genetska variabilnost
bukov ih populacij raste od severozahoda proti jugovzhodu. Po številu alelov in povprečnem številu ale lov na !okus so
najbogatejša jugovzhodna območja bukovih populacij - Stara planina in vzhodno dinarsko območje - kar kaže na
njihovo večjo genetsko raznolikost. Tudi v Sloveniji je ugotovljena izrazitejšagenetska variabilnost pri južnih bukovih
populacijah. Na vsem obravnavanem prostoru so razlike v povprečni ugotovljeni beterozigotnosti (Ho) med geografskimi
območji razmeroma majhne in je pogost pojav deficita heterozigotnosti. Genetska diferenciacija bukovi.h populacij je
na vsem proučevanem prostoru, tudi v Sloveniji. razmeroma nizka. Kljub temu analize na območju srednje in
jugovzhodne Evrope omogočajo izrazito geografsko pogojeno združevanje bukovih populacij v dve skupini Prva
obsega populacije večjega dela srednje Evrope in sega na jugu do centralnodinarskega območja. Druga, manjša skupina
pa se zajeda predvsem na vzhodnodinarsko območje, Staro Planino in Rodope, torej prav na ozemlje, na katerem je
bukev največkrat identificirana kot mezijska bukev. Robert Brus meni, da diferenciranost mezijske bukve ni dovolj
izrazita, da bi ji prisodi li rang samostojne vrste; primernejši bi bil rang podvrste, in sicer Fagus sylvalica subsp.
moesiaca (Maly) Czeczott. Na osnovi uporabljene gostote mreže analiziranih populacij v Sloveniji in ugotovljene
genetske diferenciranosti ni mogoče odlaiti obstoja razl.ičnih ras oz. tipov bukve v Sloveniji. Študija v veliki meri
potrjllje hi potezo o obstoju mikrorefugijev bukve na ozemU u današnje Slovenije, ki jo podpirajo tudi številna odkritja
slovenskih palinologov. Pri nastanku in razvoju današnjih bukov ih gozdov v Stoveniji so omenjena bukova zatočišča
bolj pomembna, kot smo misllli do danes. V prid lokalnemu nastanku bukov ib gozdov na jugovzhodnem območju
Alp govo1i več odkritij, med njimi tudi podatek, daje bila koncentracija bukovega peloda še pred 9.000 leti najvišja
na Balkanskem polotol<u., le 500 let kasneje pa na jugovzhodnem obrobjuAlp in ta vrednost se je obdržala še naslednjih
1.500 let. Pri takem razvoju bukovil1 populacij so gotovo i.zdatno sodelovale lokalne populacije bukve.
Študija Roberta Brusaje pojasnila vrsto genetski.b posebnosti bukovih populacij v jugovzhodni in srednji Evropi,
zlasti pa v Sloveniji. Izvirna je njegova predstavitev možne migracije bukve v postglacialu iz balkanskih makrorefugijev
proti severozahodu vzdolž dinarskega masiva.
350
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Mentorica disertacije je bila prof. dr. Sonja Horvat Marolt, komentor pa prof. dr. Ladislav Paule z gozdarske fakultete
univerze v Zvolenu, Slovaška. Prof. dr. L. PauJe je doktorandu pomagal pri ustreznem strokovnem izpopolnjevanju, pri izvedbi izoencimskih analiz v biokemičnem laboratoriju, pri ovrednote1~u analiz in vključitvi nekate.ri.h
dodatnil1 podatkov v obravnavo. Robertu Brusu so pri izbiri raziskovalnih ploskev in pri nabiranju vzorcev pomagali
številni kolegi in gozdarji iz vse Slovenije pa tudi iz Hrvaške, Bosne in Italije. Zavod za gozdove Slovenjje na ta način
omogoča sodelovanje svojih delavcev v različnih fazah raziskovalnega dela in vzpodbuja tudi k samostojnim
raziskovalnim prispevkom svojlh sodelavcev.
prof. dr. Sonja Horvat Marolt
Tehnične

Janez KRČ - doktor znanosti
Mag. Janez

Krč

je 11. februarja 1999 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo
vrednotenje tehnoloških. ekonomskih, socialnih in ekoloških vplivov
na gospodarjenje z gozdovi, ki jo je izdelal pod mentorstvom prof. dr. Iztoka Winklerja in
somentorstvom doc. dr. Bošgana Koširja. Rektor Univerze v Ljubljani gaje 18. maja 1999
promoviral za doktorja znanosti s področja gozdarstva.
Janez Krč sodi med mlade raziskovalce. Rodil se je leta 1967, na univerzitetnem študiju
gozdarstva pa je diplomiral leta 1992. Za diplomsko nalogo je dobil fakultetno Prešernovo
nagrado. Po diplomi je bil najprej zaposlen na Gozdarskem inštitutu Slovenije, od leta 1995
pa na gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete, kjer dela kot asistent pri predmetih Računalniški praktikum in
Organizacija gozdarskih del ter pri številnih raziskovalnih projektih. Leta 1995 je uspešno zagovarjal magistrsko
nalogo Model napovedovanja oblik spravila lesa. V letih J 994 in 1995 se je v okviru programa TEMPUS izpopolnjeval
na Gozdarski fakulteti v Freisingu.
Za cilj svoje disertacije sije zastavil razviti in preizkusiti takšen sistem za podporo pri odločanju o gospodarjenju
z gozdovi, ki bo omogočal čimbolj objektivno ekonomsko in ekološko presojo uspešnosti predvidenih različic
gozdnogospodarskih ciljev in ukrepov. Pri tem je uporabil večkriterij sko dinamično vrednotenje eko loškil1, tehno Joških,
ekonomskih in socialnih vplivov na gospodaJjeqje z gozdovi in s tem presegel dosedanje parcialne pristope, ki vrednotijo
gozdnogospodarske cilje in učinke bodisi le z ekološkega bodisi le s tehnološkega ali ekonomskega vidika.
Sistem za podporo pri odločaf\iuje zgradil modulamo. Osrednji modul posnema razvoj sestaja in ima celo vrsto
programskih sklopov, s katerimi je določil rastiščno optimalno stanje, razlike v sestojni sestavi med dejanskim in
rastiščno optimalnim stanjem po drevesnih vrstah, količino možnega poseka pii redčenju in v času pomlajevanja
sestaja, kazalnike rasti sestoja in koeficient spremenjenosti sestoj ev. Sestavili del sistema za podporo pri odločanju je
tudi ekonomski modul, ki je namenjen lažjem.u in objektivnejšemu pridobivanju variantnill projekcij ekonomskih
rezultatov gospodadenja z gozdovi. Z njim je ekonomsko ovrednotil različne scenarije razvoja gozda.
Sistem za podporo pri odločanju je preizkusil na lokalni ravni v gozdnogospodarski enoti Jezersko. Kot izhodišče
je uporabil stanje, ki ga vsebl~e popis gozdov. Pri izbiri scenarijev razvoja gozdov pa je variiral dolžino proizvodne
dobe ter intenziteto redčenj. Analizo uspešnosti gospodrujenjaje preveril s koeficientom uspešnosti gospodarjenja, to
je z izvirnim kazalnikom, ki združuje ekološko in ekonomsko presojo scenarijev. Tako oblikovan sistem je uporaben
na različnih ravneh gozdnogospodarskega načrtovanja, to je od oddelka in gozdnogospodarske enote ali posamezne
gozdne posesti pa tudi do nacionalne ravni. Na velikopovršinsk.i ravni je model preizkusil na površini, kl zajema 2/3
slovenskih gozdov, in pri tem usmeril pozornost na spremenjenost gozdnih sestojev. Koeficient spremenjenosti seslojev
kot sintetični izraz te spremenjenosti je določil z upoštevanjem sedanje strukture lesne zaloge po drevesni11 vrstah in
potencialne naravne strukture, ki izhaja iz fitocenoloških združb ter na tem temelječi teoretični lesni zalogi.
Tako je rezultat disertacije model napovedovanja razvoja sestoj ev glede na izbrane načine gospodarjenja, ki daje
infonnacije o ekološki primernosti ukrepov in ekonomski uspešnosti gospodarjenja. Primedava z ugotovitvami podobnih
raziskovalnih naporov v tuj ini pa je pokazala, da zgrajeni model po kamp 1eksnosti in zato tudi po uporabnih možnostih
presega druge modele s podobnimi ciUi. Rezultati disertacije bodo lahko pomemben pripomoček pri prihodnjem
snovanju takih ciljev in ukrepov nacionalne gozdarske politike, ki bodo lahko optimalno povezali ali vsaj približali
pogosto nasprotne državne, lokalne in lastniške interese pri gospodarjenju z gozdovi.
Večkriterialno dinamično

prof. dr. Iztok WinkJer
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Med prostovoljnim delom in denarjem
"Danes noče nihče več delati zastonj." Ta trditev postaja pogost
komentar, tudi kadar ugotavljamo, kaj in koliko se dela v posameznih
gozdarskih društvih, kaj naj bo motivacija za takšno delo, kaj in koliko lahko
pri tem naredi Zveza gozdarskih društev Slovenije. Delo slednje in njenih
organov ne nazadnje prav tako temelji na prostovoljnem delu. "Minili so
časi, ko je bilo za društvene dejavnosti dovolj denarja. Brez denarja se ne
da delati in težko je pričakovati, da bodo posamezna društva in še manj
Zveza dosegali velike uspehe ali da bomo vsi skupaj široko razvejafi svoje
dejavnosti. Ni več idealizma, ni več prostora za vzvišene društvene ci(je
in za prostovoljno delo. Vsaj za finančno podlago delovanja društev in Zveze bi moralo biti
sistemsko poskrbljeno."
V takšnih razmišljanjih je žal precej resnice pa tudi povsem nekoristne nostalgija za časi,
ko je bilo vse slovensko gozdarstvo pod enim dežnikom in je bilo tudi gozdarsko društveno
delo sestavina nekih skupnih družbenih interesov. Danes pa kakor da še vedno ne znamo
poiskati temeljnih povezovalnih točk. Med temi je gotovo tudi povezovalna in strokovna vloga
Zveze gozdarskih društev Slovenije. Da jo bodo posamezna društva kot takšno sprejemala,
mora Zveza društvom ponuditi dovolj kakovostnih programov, za kar seveda potrebuje tudi
zadostno finančno podlago. Žal se na sejah organov Zveze ponavljajo nikoli rešene zagate
financiranja: Gozdarski vestnik se nekako pokriva, z nihajočo uspešnostjo financiranja se
ohranja pri življenju ostala založniška dejavnost, za vse ostale dejavnosti Zveze in njenih komisij
pa denarja ni in ni dovolj. Je ocena prehuda, če rečemo, da tudi ni dovolj potrebnega
razumevanja in solidarnosti med potencialnimi financerji in sponzorji?
Pa ne gre za očitke nikomur. Prostovoljno delo ali denar? Vsi vemo, da društvenega dela
ni ne brez enega ne brez drugega. Nekatera naša društva so že našla oblike in načine dela in
preživetja. Druga še vedno niso uspela ujeti koraka s časom. Na Zvezi si obetamo boljše
čase, pa četudi se razmere izboljšujejo zelo počasi. V zahodnih deželah, po katerih se radi
zgledujemo, poznajo poleg tržnih načel in neizprosnih zakonitosti finančnega poslovanja tudi
druge, trajne vrednote, kot so: tradicija, navezanost na stroko in poklic, čut pripadnosti,
solidarnost, tudi prostovoljno delo in vzajemnost, družabnost in podobno. Saj ne, da vseh teh
vrlin pri nas ne poznamo. Kaže le, da jih še ne znamo dovolj učinkovito prilagajati potrebam
časa in razmer. Nisem še slišal, da bi se naši zahodni stanovski kolegi kaj dosti pritoževali
zaradi pomanjkanja denarja v svojih društvih ali da ta od svojih članov pričakujejo preveč
zastonjskega dela ali da ustanove in podjetja, ki so del stroke ali so z njo poslovno povezana,
nimajo posluha za sponzoriranje društvenih dejavnosti. Večini gozdarjev se zdi logično, da so
člani stanovskih društev; ustanove in podjetja pa razumno in ne brez primerne računica
podpirajo društvene dejavnosti. Podoba idile? Prepričan sem, da se tudi njihovi računi in interesi
na koncu pozitivno izidejo, sicer vsega tega ne bi počeli.
čas bi že bil, da tudi pri nas presežemo najrazličnejše navzkrižne interese in zdra he, rešimo
odprta vprašanja in kot stroka spregovorimo v skupnem jeziku. Tako bodo tudi vrednote
pridobile na svojih temeljnih lastnostih in verjamem, da bo tudi denarja končno dovolj za delo
naših društev in Zveze. Vsakdo mora pač prispevati svoj delež, kje je in kje bo denar, pa tudi
vemo.

/"'

Pavel Vrtovec
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Razprave
GDK: 243 + 263: 176.1 Alnus gfutinosa (L.) Gaertn.: (497.12 Polanski log)

Gojitvene lastnosti črne jelše v Polanskem logu
Si lvicultural Characteristics of Common Alder in Polanski log
Miloš KECMAN *
l~vleček:

Kecman, M.: Gojitvene lastnosti črne jelše v Polanskem logu. Gozdarski vestnik, št. 9/1999. V slovenščini , s
povzetkom v angleščini, cit. lit. 22. Prevod v angleščino: Miloš Kecman.
Z začetki sodobnega gospodarjenja nižinskih poplavnih gozdov sovpada tudi postavitev petih raziskovalnih ploskev
velikosti 0,2 ha v letu 1967 za spremljanje razvojnih trendov nižinskih poplavnih gozdov. Ploskve so bile razdeljene na
tri polja.. Na prvem polju so se izvajala zmerna rredčenja, na drugem se redčenj ni izvalalo, na tretjem pa so se izvajala
močna redčenja. Vsakemu drevesu je bil izmerjen premer v prsni višini. Učinke redčenj smo spremljali glede na število
dreves, srednji premer, lesno zalogo in srednji volumen drevesa. Analize nakazujejo na primernost zmernih redčenj.
Podan je predlog o intenzivnosti redčenj v jelševih sestojih.
Ključne besede: izbiralno redčenje, učinek redčenja, Atnus glutinosa (L.) Gaertn., gozdnogojitvene smernice, nižinski
gozd, poplavni gozd, Polanski log.

Abstract:
Kecman, M.: Silvicultural Characteristics of Common Aid er in Polanski log. Gozdarski vestnik, No. 9/1999. ln Slovene
with a summary in English, lit. quot. 22. Translated into English by Miloš Kecman.
Setting of five research plots sized 0.2 ha for checking developmental trends of the flood-plain forest, coincides
with a modern flood-plain forest management in 1967. Each plot has been divided into three subplots. The first subplot
was treated by moderate thinnings, the second one was without treatment and the third one was treated by heavy
thinnings. Each tree was measured by breast-height diameter. Effects of thinnings were checked according to tree
quantity, mean diameter, growing stock and mean tree volume. Analyses show a high adequacy of moderate thinnings.
A proposal of thinning intensity in stands of common alder is presented as a concluding thought.
Key words: selective thinning, fhinning effect, Atnus glutinosa (L.) Gaertn., silvicultural guidelines, plain forest, flood
forest, Polanski log.

1 UVOD IN PREDSTAVITEV PROBLEMA
INTRODUCTION AND PRESENTATION OF THE PROBLEM
Po drugi svetovni vojni so razvoj cestnih in železniških povezav, modernizacija kmečkega gospodinjstva in nacionalizacije gozda omogočili
popolnoma spremenjen pristop h gospodarjenju panjastih gozdov črne jelše
v Polanskem logu. Načrtovalce je pri snovanju novih pristopov pri gojen ju
greznega gozda vodila misel o mnogonamenski vlogi gozda, zato se je
prenehalo s sečnjo na panj in z nizkim redčenjem, ki je bilo takrat v praksi
(MLINŠEK 1960). Prešlo se je na bolj naravno gospodarjenje, ki je bilo
zagotovilo za hkratno uveljavljanje ekoloških in socialnih funkcij in težnje k
proizvodnji visoko kakovostnega lesa. Premena je v tem primeru omogočila
prehod iz panjevskega gozda v visoki gozd. Z začetki sodobnega gospodarjenja greznih gozdov pa sovpada tudi postavitev raziskovalnih ploskev
za spremljanje razvoja greznih gozdov.
Mlinšek (1960) je ugotavljal, da je za črno jelšo značilna izjemno živahna
rast v mladosti in zelo umirjena rast v zreli dobi in da v splošnem velja
pravilo, da črna jelša v prvi tretjini življenja zraste v višino za dve tretjini, v
drugih dveh tretjinah pa še manjkajočo tretjino. Zanimive rastne lastnosti
in možnost proizvodnje visoko kakovostne hlodovine so ga privedle tudi
do razmišljanj o smernicah za gojenje jelševih gozdov, zato je tudi začel z
raziskavo razvojnih trendov pri črni jelši.
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Namen prispevka je, da s primerjavo razvojnih trendov prepoznamo
možne razlike med različnimi pristopi izbiralnega redčenja, ugotovimo
vzroke za nastale razlike in na osnovi teh spoznanj preverimo in korigiramo
smernice, ki se pri gospodarjenju z gozdovi črne jelše uporabljajo v praksi.
Za določanje ustreznih gozdnogojitvenih usmeritev je potrebno tudi poznavanje naravnega sukcesijskega razvoja jelševja. O tem obstajajo veči
noma domneve, zato smo v drugem delu prispevka predstavili lastno
hipotezo o sukcesijskem razvoju tega gozda.

2 OPIS RAZISKAVE
2 DESCRIPTlON OF THE RESEARCH

2.1 Metoda dela
2.1 Working method
Leta 1967 so v Polanskem logu izločili štiri raziskovalne ploskve v štirih
oddelkih. Ploskve se razlikujejo po starosti sestojev in po boniteti
rastišča. Te ploskve so poimenovali 03, 04, 11 in 12. Leta 1970 pa so izločili
še eno ploskev, ki je bila v fazi mladovja. To ploskev so poimenovali 05.
Vsaka ploskev vsebuje tri polja. Vsako polje meri 0,2 ha (40 mx 50 m). Na
prvem polju (polje 1) naj bi se izvajala zmerna redčenja, drugo polje (polje
2) je predstavljalo kontrolno polje in na njem naj se ne bi izvajalo redčenj,
na tretjem polju (polje 3) pa naj bi se izvajala močna redčenja . Zmerno
redčenje je v poskusu pomenilo, da se ob redčenju izbrancem pomaga z
odstranitvijo najmočnejših konkurentov in predraslih dreves vprašljive
kakovosti. Močno redčenje pa je v poskusu pomenilo, da se izbrancem
pomaga tako, da se odstrani vse konkurente in vsa predrasla drevesa
vprašljive kakovosti (MLINŠEK 1998), torej v tem primeru jakost ni bila
določena glede na odstotek posekane lesne mase, ampak se je predvidevala, da bo z odstranitvijo večjega števila konkurentov odstotek poseka ne
lesne mase višji.
V prvi popis so bila vključena samo tista drevesa, ki so bila uvrščena
po lUFRO klasifikaciji v zgornjo združbeno plast (ocena 100). Vsako drevo
je bilo oštevilčeno. Pri popisu polj smo merili premere dreves v prsni višini
s TI-metrem. (Poleg tega se je vsako drevo ocenjevala z atributivnimi znaki
po IUFRO klasifikaciji, kar pa v tem prispevku ni obravnavano.)
Na ploskvah 03, 04, 11 in 12 je bilo opravljeno šest meritev ( 1967, 1973,
1979, 1983, 1993 in 1998). Na ploskvi 05 pa so bile opravljene štiri meritve
(1975, 1980, 1993, 1998}. Potrebno je dodati, da se poskus ni dosledno
izvajal:
1. Za vse ploskve v obdobju med letoma 1980 in 1993 ne obstajajo
podatki o vrsti, jakosti in pogostnosti gojitvenih del. Tudi za ostalo raziskovalno obdobje (1967-1980, 1993-1998} nismo povsem prepričani, da so ti
podatki popolni.
2. Sestoje ponovno redči mo, ko vpliv prejšnjega redčenja začne upadati,
zato je lahko sporno, da se je sestaja (polji), ki sta bila obravnavana z
različno jakostjo redčenja, redčilo istočasno. Po drugi strani pa v praksi
prihaja do podobnih situacij, zato so rezultati raziskave za prakso uporabni.
3. Zaradi hitrosti razvojnih procesov bi si meritve morale slediti vsakih
pet let, pri mlajših razvojnih fazah, ko so ti procesi zelo hitri, pa je tudi
obdobje petih let predolgo (KECMAN 1999).
Poleg tega na poskus vpliva dodaten moteč vpliv: vse ploskve so bile
izločene pred dokončanjem radmožanskega zadrževalnika, ko so hkrati s
različnih
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to gradnjo poglobili tudi strugo reke Ledave in na njej zgradili sistem
zapornic, ki v primeru visoke vode Ledava za jezijo in vodo pretočijo v gozd
(BEER 1 GERGAR 1 BAČIČ 1985, SMOLEJ 1994 ). S tem posegom se je
nivo podtalne vode znižal , voda pa se pretaka v gozd v času vegetacijske
dobe, na kar se jelša negativno odziva (LEVANIČ 1993).

2.2 Opis ploskev
2.2 Description of the plats
Sestoj na ploskvi 03 je v fazi mlajšega debeljaka. Osebki, predvsem na
ploskvah, so močno porasli z vodenimi poganjki. Na začetku
poskusa je bil sestoj star med 39 in 44 let. Oddelek, kjer se raziskovalna
ploskev nahaja, bi na začetku poskusa lahko označili kot enodoben gozd
črne jelše, kjer je panjevec prisoten na 75% površine (GGN 1958).
Sestoj na ploskvi 04 je v fazi mlajšega debeljaka . Sestoj se je začel na
zahodni strani, kjer se nahaja polje 3, močno sušiti. Na tem polju so osebki
močno porasli z vodenimi poganjki in tu sestoj tudi najhitreje propada.
Intenzivnost sušenja in razpada sestaja na polju 1 je sicer manjša kot na
polju 3, a večja kot na polju 2. Na začetku poskusa je bil sestoj star med
49 in 54 let. Oddelek, kjer se raziskovalna ploskev nahaja, bi na začetku
poskusa lahko označili kot enodoben gozd črne jelše, kjer so panjevci
prisotni na 20 % površine (GGN 1958).
Sestoj na ploskvi 05 je v fazi mlajšega drogovnjaka. Sadnja dveletnih
sadik je bila izvršena spomladi leta 1970. Posadili so 10.000 sadik na hektar.
Sestoj na ploskvi 11 je v fazi mlajšega drogovnjaka . Na delu polja 1 je
iz neznanega razloga prišlo do sušenja dreves in propada sestaja . Sadnja
dveletnih sadik je bila izvršena spomladi leta 1963. Posadili so 10.000 sadik
na hektar, od tega 80% črne jelše, 15% jesena, 5% hrasta, poleg tega
pa še čremso , ameriški jesen in vrbo (GGN 1958).
Sestoj na ploskvi 12 je v fazi starejšega drogovnjaka. Osebki na polju 3
so porasli z vodenimi poganjki. Na začetku poskusa je bil sestoj star med
1S in 21 let. Oddelek, kjer se raziskovalna ploskev nahaja, bi na začetku
poskusa lahko označili kot enodoben gozd črne jel še s posamezno primesjo
jesena. Prevladovali so panjevci, semenci so bili vnešeni s spopolnitvami
(GGN 1958).
redčenih

3 METODE ANALIZ
3 METHODS OF ANALYSES
V te analize so vključena vsa drevesa, ki so bila po IUFRO klasifikaciji
1OO), in tudi vsa tista drevesa,
ki so bila pri zadnjem popisu uvrščena v zgornjo združbe no plast, v katerem
od prejšnjih popisov pa ne, se pravi, vsa vrasla drevesa.
Regresijske krivulje, ki predstavljajo odvisnost upadanja števila dreves
glede na starost, smo izračunali za vsako polje vsake ploskve s pomočjo
regresijske analize (KOTAR 1977). Podatkom o odvisnosti upadanja števila
dreves glede na starost smo prilagajali regresijsko krivuljo, ki ima obliko :
uvrščena v zgornjo združbeno plast (ocena

N

=a x starostb

oz.

ln(N) = ln(a) + b x ln(starost)

S pomočjo testa primerjave koeficientov regresijskih krivulj za več
populacij - analize kovariance (KOTAR 1998) - smo primerjali koeficiente
regresijskih krivulj za posamezna polja iste raziskovalne ploskve.

N: število dreves na raziskovalnem polju 1 number of trees
on a research subpfot
starost: starost sestaja 1stand
age
a, b: koeficienta regresijske
krivu lje 1coefficients of re-

gres sion curve
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v: srednji volumen drevesa 1
me an tree ~volu me
N: število dreves na polju 1
number of trees on the
subplot
a, b: koeficienta regresijske
krivulje 1 coefficients of re gression curve

v Polans kem logu

Primerjavo učinkov redčenj na srednji premer med posameznimi polji
iste raziskovalne ploskve smo naredili na osnovi izračuna srednjega premera drevesa, cenilke za standardni odklon in izračuna razlike med srednjima premeroma drevesa pri pNi in zadnji meritvi.
Izračunali smo tudi lesne zaloge za vsako polje posebej za vse meritve
vseh raziskovalnih ploskev. Lesne zaloge smo izračunali po tarifah, ki so
jih za gozdnogospodarko enoto Dolinsko uporabljali pri obnovi gozdnogospodarskega načrta leta 1991 - prirejene Schaefferjeve tarife . Za ploskvi
03 in 11 smo vzeli tarifni razred 6, za ploskvi 04 in 05 tarifni ·razred 6,5, za
ploskev 12 pa tarifni razred 5 (ČOKL 1992). Primerjavo povečevanja lesnih
zalog smo opraviti s pomočjo grafikonov, na katerih je prikazano gibanje
lesnih zalog po posameznih ploskvah za posamezna polja.
Srednji volumen drevesa smo izračunali za vsako polje posebej za vse
meritve vseh raziskovalnih ploskev. Računali smo ga s pomočjo podatkov
o lesni zalogi in številu dreves na polju. Na osnovi teh podatkov smo za
vsako polje vsake ploskve s pomočjo regresijske analize (KOTAR 1977)
izračunali regresijsko krivuljo, ki predstavlja odvisnost velikosti srednjega
volumna drevesa glede na število dreves na polju . Podatkom o odvisnosti
upadanja števila dreves glede na starost smo za ploskve 03, 04, 11 in 12
prilagajali regresijsko krivuljo, ki ima obliko:
OZ.

ln (v)

=Jn(a) + b x ln(N)

Za ploskev 05 pa smo podatkom o odvisnosti upadanja števila dreves
glede na starost prilagajali regresijsko krivuljo, ki ima obliko:
v+ 0,01 = a x Nb

OZ .

ln(v+0,01) = ln(a) + b x ln(N)

S pomočjo testa primerjave koeficientov regresijskih krivulj za več
populacij- analize kovariance (KOTAR 1998)- smo primerjali koeficiente
regresijskih krivulj za posamezna polja iste raziskovalne ploskve.

4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4 RESULTS AND DISCUSION

4.1 Upadanje števila dreves glede na starost
4.1 Tree quantity decrease according to age
Koeficienti regresijskih krivulj za posamezna polja so podani v preglednici 1.
S preskusom paralelnosti krivulj (test b koeficienta regresijske krivulje)
za nobeno raziskovalno ploskev nismo odkrili, da bi bile razlike med b
koeficienti statistično značilne. To pomeni, da so krivulje lahko celo vzporedne, ni pa nujno. Zato lahko naredimo sklep tako, da predpostavimo, da je
bilo število dreves na začetku poskusa na vseh poljih ene raziskovalne
ploskve enako in da so krivulje vzporedne ter da se z redčenji ni bistveno
zmanjšalo število dreves iz zgornje združbene plasti glede na polje, na
katerem se ni redčilo .
Koeficient a regresijske krivulje bi lahko predstavljal število dreves na
polju pri starosti sestaja eno leto (sadike se sadi šele v drugem letu starosti),
vendar pa na ta rezultat vpliva tudi dejstvo, da so v poskusu obravnavana
le drevesa iz zgornje združbene plasti in da se je na ploskvah 05 in 11
sadilo 10.000 sadik na hektar, danes pa se jih manj. Zato rezultati niso
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Ploskev 1 Plot
03

04

05

Polje 1 Subp/ot

a

b

1

1216,3

-0,661

2
3
1

3709,0

283,9
7782,5

~1, 134

1569,7

-0,689

3

33803,3

-1,492

1

7051 ,7

-1,055

2

8026,8

-1 '1 07

1

7709,3

-1 '121

1

6335,2

-1,026
-0,829

1

12

-0,915

2

3
11

-0,206
1

2

4516,9

3

3589 ,4

-0 ,819

1

4047,4

~0,894

2

4421,3

-0,848

3

8014,0

-1 '151

Preglednica 1: Koeficienti regresijskih krivulj odvisnosti upadanja
števila dreves v zgornji združbeni
plasti glede na starost

Table 1: Cooefficients of regression cu!Ves of main canopy trees
amount according to age

povsem primerijivi s prakso. Pri testu regresijskega koeficienta a ugotavljamo, da so razlike statistično značilne na ploskvah 03, 04 in 11 , na ostalih
dveh ploskvah pa razlik s preskusom nismo ugotovili. Razlike na ploskvi
111ahko pripišemo dejstvu, daje na delu polja 1 iz neznanega vzroka prišlo
do propada sestaja. Razlike na ploskvah 03 in 04 pa lahko pripišemo visoki
starosti, kar pomeni, da lahko stahstično značilne razlike v številu dreves
pričakujemo šele v starih sestojih .
Razlike v številu dreves med polji v mlajših fazah razvoja sestaja so
statistično neznačilne in lahko neizkušenemu gojitelju porajajo dvome o
smiselnosti redčenj v mlajših razvojnih fazah. Pravočasno zmanjševanje
števila dreves pomeni vzdrževanje dolžine krošnje, ki pa je potrebna za
hitrejše debelinsko priraščanje pravilno izbranih in prostorsko porazdeljenih
izbrancev. Razlike (tudi v številu dreves) se pokažejo šele v starejših fazah
razvoja sestaja.

4.2 Učinek redčenj na srednji premer
4.2 Thinning effect on mean diameter
Iz preglednice 2 je razvidno, da je srednji premer drevesa na poljih,
kjer smo redčenja izvajali , višji, kar pomeni, da smo z redčenji uspeli
povečati debelinski prirastek pri drevesih, ki so v poskusu ostala. (Na ploskvi
05 je višji le pri zmernem redčenju, na ploskvi 12 pa le pri močnem redčenju . ) Najvišje vrednosti srednjega premera drevesa so na polju, kjer smo
izvajali zmerna redčenja, le na polju 12 je srednji premer drevesa najvišji
na polju, kjer smo izvajali močna redčenja. Obenem je opazno, da je razlika
v premerih tem večja , čim starejši je bil sestoj. Izstopa le ploskev 05, kjer
so razlike v srednjem premeru prav tako zelo visoke .
Redčenja vplivajo tudi na manjši raztros okrog srednje vrednosti, predvsem v starejših razvojnih fazah .
Iz tega lahko zaključimo, da lahko pri končnem poseku računamo na
večji dobiček, saj bodo sortimenti debelejši. Hkrati bodo premeri sortimentov
manj variirali. Z redčenji tudi skrajšujemo proizvodno dobo.
Potrebno je dodati, da na rezultate na ploskvah 04 in 12 vpliva nehomogenost poskusnega materiala med polji v pogledu porazdelitve dreves
po debelinskih stopnjah na začetku poskusa. Na rezultate na ploskvah 05
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in 11 vpliva tudi nehomogenost poskusnega materiala med polji v pogledu
porazdelitve dreves po debelinskih stopnjah pri prvi meritvi, kar pa lahko
pripišemo različnim učinkom nege v gošči. Obenem pa na rezultate na
ploskvi 04 vpliva začetek propada sestaja na polju, kjer smo močno redčiti,
na rezultate na ploskvi 11 pa propad dela sestaja na polju, kjer smo zmerno
redčil i.

4.3 Povečevanje lesnih zalog
4.3 Growing stock increase

o t------l~f--+---1--+--1

Q

o 1---~f--.f--+-+--+--t

Q

Iz grafikona 1 je razvidno, da smo najvišje lesne zaloge na ploskvi 03
dobili na polju, kjer nismo redčil i. Poleg tega opazimo, da je že prvo zmerno
redčenje (pri starosti 42 let) povzročilo zmanjšanje tesnih zalog na polju 1.
Na polju 3 pa se je zaradi dveh pogostih močnih redčenj (do starosti 47
let) prav tako zmanjšala lesna zaloga, vendar pa je po tem prirastek na
polju, kjer smo močno redči li, skoraj enak, na polju, kjer smo zmerno redči li,
pa bistveno višji kot pa na polju, kjer redčenj nismo izvajali.
Za ploskev 04 opazimo, da smo najvišje lesne zaloge dobili na polju,
kjer smo zmerno redčiti. Poleg tega opazimo, da so močna redčenja (do
starosti 57 let) vplivala na veliko zmanjšanje lesnih zalog na polju 3, prav
tako pa so pogostna zmerna redčenja (do starosti 57 let) vplivala na to, da
ni prišlo do bistvenega povečanja lesnih zalog. Vpliv zadnjega od teh
redčenj pa je opazen še pri naslednji meritvi . Zanimivo je, da prirastek po
zadnjem znanem redčenju na polju, kjer smo zmerno redčiti, ostaja na isti
ravni kot na polju, kjer redčenj nismo izvajali.
Najvišje lesne zaloge na ploskvi 05 smo dobili na polju, kjer smo zmerno
redčil i. Z zmernim red čenjem smo najbolje uspeli izkoristiti visoke prirastne
pospeške v mlajših razvojnih fazah.
Najvišje lesne zaloge na ploskvi 11 pa smo dobili na polju, kjer smo
močno redčiti. Verjetno smo z redčenjem uspeli izkoristiti visoke prirastne
pospeške v mlajših razvojnih fazah (tudi na polju, kjer smo zmerno redčili,
saj moramo upoštevati, da je iz neznanega vzroka prišlo do propada dela
sestaja) . Vidimo tudi, da so se sestoji na prvi dve redčenji (do 18. leta)
odzvali s povečanim priraščanjem, saj je prirastek na obeh redčenih poljih
po 18. letu višji kot na neredčenem polju.
Za ploskev 12 je razvidno, da je najvišja lesna zaloga dosežena na polju,
kjer se sploh ni redčilo. Pri starosti sestaja 281et se je zaradi (morebitnega)
red čenja v obdobju med 23. in 28 . letom na močno redčenem polju opazno

Pregled1ica 2: Srednji premeri dreves, cenilke za standardni odklon in razlike v srednjem
premeru drevesa pri prvi in zadnji meritvi
Table 2: Mean tree diameters, estimates of standard error and differences between
me an tree dimeters of first and last measurement

:fi t-------11-+---1-+--+--t
Q

360

Legenda J Legend:
M 1 - srednji premer drevesa pri prvi meritvi (cm)/ mean tree diameter at first
measurement (cm)
s 1 - cenilka za standardni odklon pri prvi meritvi 1 estimate of standard error at first
measurement
M2 - srednji premer drevesa pri zadnji meritvi (cm)/ mean tree diameter at last
measurement (cm)
s2 - ceni Ika za standardni odklon pri zadnji meritvi J estimate of standard error at last
measurement
d - razlika v srednjih premerih drevesa (cm)/ a difference between mean tree diameters
(cm)
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zmanjšala lesna zaloga. Kljub temu pa je le-ta v primerjavi z zmerno
redčenim poljem pri zadnjem popisu zopet večja. To lahko kaže na primernost močnega redčenja po 20. letu v sestoj ih, razvitih iz panjevca. Poleg
tega opazimo, da je prirastek na obeh redčenih poljih po 28. letu višji kot
na neredčenem polju.
Zaključimo lahko, da lahko v mlajših razvojnih fazah pričakujemo višje
lesne zaloge v sestojih, kjer bomo redčenja izvajali. Tak rezultat lahko
pripišemo izkoristku rastnih pospeškov v mlajših razvojnih fazah. V starejših
razvojnih fazah lahko pričakujemo višje lesne zaloge v sestoj ih, kjer redčenj
ne bomo več izvajali.
Na vseh ploskvah opazimo, da je do reakcij povečevanja prirastka prišlo
po redčenjih, ko se je zadostno (ne pa preveč) zmanjšalo število konkurentnih dreves na polju. Povečevanje prirastka je posledica zmanjšanja
konkurence v krošnjah in osvetlitve le-teh. Poleg tega pa opazimo, da so
se stari sestoji črne jelše sposobni odzivati na gozdnogojitvene ukrepe.
Pri zmernih redčenjih ostaja prirastek v starejših sestojih vsaj na isti ravni
kot v sestojih, v katerih se ne redči.

Grafikon 1: Povečevanje lesnih
zalog
Graph 1: Growing stock increa-

se

4.4 Povečevanje srednjega volumna drevesa
4.4 Mean tree volume increase
Koeficienti regresijskih krivulj za posamezna polja so podani v preglednici 3. Regresijske krivulje o odvisnosti povečevanja srednjega volumna
drevesa glede na število dreves na polju so prikazane na grafikonih 2 (za
ploskev 05) in 3 (za ploskev 12).

GozdV 57 (1999) 9

36 1

Kecman , M.: Gojitvene lastnosti črne jelše v Polanskem logu

4.4.1 Primerjave koeficientov regresijskih krivulj
4.4.1 Comparisons of coefficients of regression curves
S preskusom paralelnosti krivulj (test b koeficienta regresijske krivulje)
smo ugotovili razlike med koeficienti b regresijskih krivulj le za raziskovalni
ploskvi 03 in 04. Na teh ploskvah so sestoji že starejši od predvidene
proizvodne dobe. Tako lahko zaključimo , da postajajo razlike v srednjem
volumnu drevesa vse bolj očitne (večje) s podaljševanjem proizvodne dobe.
Grafikon 2: Regresijske krivulje
odvisnosti srednjega volumna
drevesa od števila dreves v
zgornji združbeni plasti na polju na
ploskvi 05
Graph 2: Regression curves of
mean tree vo/ume according to
the number of main canopy trees
on a subplot of the plot 05
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Grafikon 3: Regresijske krivulje
odvisnosti srednjega volumna
drevesa od števila dreves v
zgornji združbeni plasti na polju na
ploskvi 12
Graph 3: Regression curves of
mean tree vo/ume according to
the number of ma in canopy trees
on a subplot of the plot 12
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Pri testu regresijskega koeficienta a ugotavljamo, da so razlike statistično
na ploskvah 03, 04 in 12, na ostalih dveh ploskvah pa razlik s
preskusom nismo ugotovili. Koeficient a regresijske krivulje predstavlja
vrednost volumna drevesa, če bi lahko z red čenji ves prirastek prenesli na
eno samo drevo . Tak podatek je za prakso neuporaben, saj to ni možno.
Na ploskvah 03 in 04 (ki sta že starejši od predvidene proizvodne dobe) je
koeficienta najvišji na neredčenih poljih , na ploskvi 12 pa na polju, kjer se
je zmerno redčilo.
Poleg tega lahko iz grafikonov 2 in 3 ugotovimo, da višje ležeča krivulja
pomeni večjo vrednost srednjega volumna drevesa pri enakem številu
dreves. Gozdnogojitveni pristop, ki omogoča večjo vrednost srednjega
značilne
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a

Ploskev 1 Plot

Polje 1 Subp/ot
1

980,0

-1,578

03

2

58,3E10

-5,209

3

438 ,0

-1,378

1

419,9

-1,335

2

4876,3

-1,880

3

123,3

-1 ,076
-2 ,089

04

05

11

12

b

1

15627,9

2

23232,2

-2,176

3

9351,0

-2,082

1

20942,3

-2,125

2

11624,7

-1,938

3

43392,9

-2,212

1

8398,7

-1 ,978

2

7414,8

-1 ,871

3

650,0

-1,506

Preglednica 3· Koeficienti regresijskih krivulj odvisnosti poveče
vanja srednjega volumna drevesa
glede na število dreves v zgornji
združbeni plasti na polju
Table 3: Coefficients of regression curves of mean tree vo/ume
according te the number of ma in
canopy trees on a subplot

volumna drevesa pri enakem številu dreves, pomeni hitrejše doseganje
ciljnih dimenzij sortimentov. Tak pristop je zato primerno uporabiti, saj se
najhitreje dosega gozdnogojitvene cilje. Hkrati moramo pri redčenjih upoštevati tudi stabilnost sestojev. V mlajših fazah je najbolj primerno zmerno
redčenje (grafikon 2). V starejših fazah (grafikon 3) pa bi bilo najbolj
primerno, če redčenj sploh ne bi izvajali.

5 SKLEP
5 CONCLUSION
Kotar (1997) navaja po Schuetzu splošno pravilo, da se z redčenji začne
v letvenjaku, ko je višina sestaja približno 5 metrov. To še posebej velja za
bukev, hraste, breste, lipe in iglavce. Pri jesenu in javoru, kjer je velika
nevarnost, da pride zaradi poškodb vršnega popka do dvovrhatosti, pa se
začne z redčenji šele pri višini 8-10 metrov. Nadalje pa Kotar predlaga, da
se redčenja opravlja dalje na približno vsake 4 metre višinske rasti, pri
tem pa se vsakič ponovno določi izbrance in njihove konkurente. Pri preverjanju in korekciji gozdnogojitvenih smernic smo si pomagali s krivuljo
višinske rasti, ki jo navaja Levanič (1993) za sestoj v odseku 68a v Pol anskem logu (grafikon 4 ).
Pri črni jelši prihaja do poškodb vrhnjega poganjka in posledično do
dvovrhatosti, vendar pa bi prvo redčenje pri 10. letu pomenilo, da bi se v
času največjih rastnih pospeškov razvrstila le tri redčenja. Tudi zato smo
red čenja predvideli na 3 metre višinske rasti, pri čemer pa bi, seveda, vsakič
ponovno določili izbrance in konkurente. že takoj je potrebno poudariti, da
so podatki, ki jih dobimo z grafikona 4, primerni le za odsek 68a, nam pa
bodo služili le kot grobo ogrodje.
Predlagamo prvo redčenje pri 6., najkasneje 7. letu starosti, s čimer bi
čimprej začeli izkoriščati visoke rastne pospeške. Mlinšek v prvem gozdnogospodarskem načrtu (1958) za GGE Lendava- poplavni gozdovi ugotavlja,
da dinamika razvoja kultur in biološka svojstva črne jelše in jesena zahtevajo čimprejšnji prehod k pozitivni selekciji. Obenem ugotavlja, da stanje
sestojev po zgradbi in razvoju ne nudi možnosti, da bi gojitvena ukrepa
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Grafikon 4: Pogostnost redčenj
glede na krivuljo višinske rasti
(LEVANIČ 1993)
Graph 4: Frequency of thinnings
according to the height growth
curve (LEVANIČ 1993)
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in redčenja razdružili, zato so jima dali skupno ime. Tudi danes
(KOLENKO 1 998) še vedno uporabljajo kombinirane ukrepe pozitivne in
negativne izbire- čiščenje silakov in panjevskih poganjkov pri prvih redčen
jih.
Predvsem prvo in tudi še naslednje redčenje bi poleg pozitivne izbire
še vedno vsebovalo elemente nege gošče. Do 1O. leta starosti bi se izvedlo
še eno zmerno redčenje. Med 10. in 20 . letom pa bi se izvedlo še dve
zmerni redčenji. Tako bi s pogostnostjo redčenj do 20. leta dosegli, da se
krošnje ne bi preveč skrajšale, z zmernostjo pa pričakujemo zadostno
srednjo dolžino debel, manjše tveganje v pogledu stabilnosti sestojev in
tankovejnatost. Primernost pogostnih redčenj predlaga tudi Kotar (1982),
češ da naj bo doba vračanja v mladih sestojih na dobrih rastiščih 3 - 5 let.
Obenem pa Kotar (1986) poudarja, da je prenašanje prirastka na kandidate
res uspešno le v dobi, ko so prirastni pospeški pozitivni in nas zgodnja
kulminacija prirastnih pospeškov sili, da se prične z redčenji zgodaj in da
so le-ta v tej dobi pogostna. K logičnemu sklepu, da za črno jelšo to res
velja, nas privede že Mlinšek (1960), ki ugotavlja, da je rastna moč sestaja
največja med 5. in 20. letom in da kulminacija tekočega volumenskega
prirastka nastopi najkasneje do 20. leta starosti.
Med 20. in 40. letom bi se izvedlo le še dve zmerni redčenji, saj črna
jelša takrat le počasi prirašča v višino in pogostna redčenja niso več
primerna . Pri tem predvidevamo, da bodo krošnje dovolj globoke in da bo
z redčenji uspelo preprečiti hitrejše skrajševanje krošenj . Močna redčenja
so neprimerna, saj črna jelša rada razvije sekundarno krošnjo, ki pa zmanjšuje vrednostni prirastek.
Po 40. letu starosti pa bi se, ne glede na spoznanja pri primerjavi
povečevanja srednjega volumna drevesa glede na število dreves, izvedlo
vsaj eno zmerno redčenje. To redčenje bi predstavljalo svetli1veno redčenje,
torej presvetljevanje krošnje, ki omogoča hitrejše debelinsko priraščanje
preostalih osebkov. Rezultati primerjav povečevanja lesnih zalog (ploskvi
03 in 04) nakazujejo, da prirastek v starejših sestojih črne jelše pri zmernih
redčenjih ostaja na isti ravni. Tako se bo skrajševala proizvodna doba, s
tem pa se bo zmanjševalo tudi tveganje za pojav trohnobe v spodnjem
delu debla.
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Predlog se ne ujema povsem z navedbami v zgodnejši literaturi
(NEMESSZEGHY 1986), ki predlagajo kasnejši začetek redčenj (med 8.
in 1O. letom). V obdobju med 20. in 40. letom starosti, ko jelša preneha
hitro rasti v višino, pa Nemesszeghy predlaga 3-4 močnejša redčenja .
Možna je razlaga, da so Nemesszeghyja k takim zaključkom vodile izkušnje
iz prakse. Rezultati na ploskvi "12, kjer se je močno redčilo (iz panjevskega
gozda razviti sestoji, s katerimi je imel predvsem opravka Nemesszeghy),
so tudi nakazovali na umestnost močnih redčenj po 20 . letu (vendar so
osebki v teh sestojih porasli z vodenimi poganjki). Tudi Nemesszeghy je
poudarjal, da morajo biti krošnje normalno do nekoliko močneje razvite.
Po 45. letu Nemesszeghy ( "1986) ne predvideva več red če nj, češ da jelševe
krošnje ne reagirajo več tako občutno na gojitvene posege, da bi mogli
posebno vplivati na višino prirastka, ki po 50. letu stagnira. To ugotovitev
smo v raziskavi ovrgli.

6 MOŽNA POT SUKCESIJSKEGA RAZVOJA NIŽINSKEGA
POPLAVNEGA GOZDA
6 POSSIBLE WAY OF SUCCESSIONAL DEVELOPMENT OF FLOODPLAIN FOREST
Sonaravnost nas sili, da predvidimo tudi možne poti sukcesijskega
razvoja greznega gozda. Ozreti se moramo v preteklost, da bi lažje napovedovali prihodnost. Najboljšo sliko o preteklosti nam dajo pelod ne raziskave, narejene na podlagi vrtin do prodnate podlage pri Daljnem Lakošu.
Razpravo raziskovalca Culiberg in Šercelj (1989) zaključujeta z mislijo, da
je treba obravnavati jelšo posebej, saj so v sami analizi pelodne vrednosti
jel še namreč štirikrat višje, kar pomeni, da v preparatih pelod jelše absolutno
prevladuje. To pomeni, da je bila poplavna okolica ob Muri v celoti porasla
z jelšo. Dodajata pa še, da so bili jelševi gaji dejansko najbolj stabilna
vegetacija, saj so ves čas poraščati močvirne površine. Jelševje je bilo trajno
pač zato, ker je z zadrževanjem vode sproti obnavljalo močvirne razmere.
Da so bile razmere res močvirne, potrjujejo tudi zemljepisne karte, ki jih je
mogoče videti v dvorcu Nanazsdi v mestu Sarvar na Madžarskem, na
katerih je del območja med Lendavo in Radgono (Radkersburg, Avstrija)
prikazan z jezerom . Na drugih kartah pa se tok Led ave nekako pri Murski
Soboti razcepi na dva dela in se nekje v višini Petanskega loga zopet združi
v enega. (Murska Sobota v kartah ni vrisana.) Karte so iz obdobja med
koncem 16. in koncem 18. stoletja (BRATKOVIČ 1998). O sukcesijskem
razvoju jelševih logov paje Wraber ("1951) razmišljal, da se gozdna združba
črne jelše po naravnem procesu počasnega izsuševanja razvija postopoma
v dobov gozd, včasih pa tudi neposredno v gabrov-grad nov gaj. Ne odgovori
pa na vprašanje, kako se to zgodi .
Videti je, da jelša poseljuje mesta, ki jih reki Mura in Ledava (še) nista
dokončno zasuli. V preteklosti so bili ti procesi precej bolj izraziti. V Murski
Soboti je globina naplavin 30 metrov, že pri Lendavi pa je precej večja
("180 metrov) (BRATKOVIČ 1998). Izravnana prekmursko ravnico je v celoti
naselila jelša, ki je bila edina sposobna preživetja v tleh z visoko tal no vodo.
Njena vloga izsuševanja pa je bila predvsem posredna. Odmrla drevesa
so obležala na tleh . Ob povodnjih, ko je reka prestopila bregove, so ta
drevesa predstavljala mikrozajezitve, ob katerih je voda izgubljala svojo
hitrost in s tem nosilno kapaciteto za material, ki gaje nosila s seboj. Pesek
se je za debli nalagal, bujna pritalna vegetacija pa ga je že v naslednji
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365

Kecman , M.: Gojitvene lastnosti črne jelšev Polanskem logu

rastni sezoni s koreninami toliko vezala , da ob naslednji poplavitvi ni bil
erodiran.
Ob taki predpostavki bi torej pomenilo, da bo do sukcesije v dobravah
prišlo, ko bodo reke nanesle dovolj materiala. Vendar pa se je ta proces
zaustavil takoj, ko so gozd začeli uporabljati v gospodarske namene in ni
bilo več odmrlih dreves, ki bi zadrževala naplavine. Leta 1919 so prvič
regulirali korito Ledave in zgradili nasipe , ki preprečujejo izliv iz korita .
Nadaljnje regulacije so šle le v smeri poglobitve rečnega korita in s tem še
manjše možnosti, da bi Ledava prestopila bregove in nanesla nov material.
Torej do nalaganja materiala ne prihaja več, vendar pa se je nivo podtalnice
prav zaradi melioracij znižal. Kolikšen je ta vpliv, pa še ne vemo. Črna jelša
se je ob zadnji melioraciji struge Ledave odzvala z zmanjšano vitalnostjo,
vendar je videti, da se je po dvajsetih letih navadila na novo nastale razmere. Preteklo bo še nekaj časa, da bomo z gotovostjo lahko trdili, za koliko
so se rastiščne razmere spremenile. Vseeno pa se nam zdi, da bo črna
jelša še vedno graditeljica znatnega dela gozdov Polanskega loga .
več

7 ZAHVALA
7 ACKNOWLEOGEMENT
Na tem mestu bi se rad zahvalil Ministrstvu za kmetijstvo , gozdarstvo
in prehrano, ki je v okviru projekta Optimizacija nege mladega gozda
denarno podprlo meritev podatkov v letu 1998.

Silvicultural Characteristics of Common Alder in Polanski lo.g
Summary
The managers who schemed new approach es to the flood-plain forest treatment after the second World
War we re led by the idea of multipurpose role of a flood-plain forest. A close-to-nature management was
introduced to guarantee a simultaneous enforcement of ecological and social functions as well as the
tendency to a high quali1
ty wood production . Setting the research plats for checking the evolution of floodplain forest coincides with the modern flood-plain fo rest management. With comparisons of evolutional
trends possible differences between individual research subplots as well as the causes for the above
differences were intended to be recogrlised, such recognition being a Iba sis for checking and correcting the
guidelines applied at the common alder forest management in practice.
Four research plots differing by age and the quality o·f the stand were set in 1967. Another one was set
in 1970. Each plot was divided into three subplots. The fi rst subplots was treated by moderate thinnings,
the second one was not treated at all, and the thrird one was treated by heavy thinnings. Each tree was
measured by breast-height diameter and marked according to the IUFRO classification at every survey.
Comparisons of tree quantity decrease according to age, comparisons of tree structure according to
breast-height diameter, comparisons of growing stock increase, and comparisons of mean tree volume
increase were carried out.
The compa r~son of tree quantity decrease accord ing to age proved that the tree·amount did not decrease
essentially because of ·t he thinning compared to the subplot without treatment. Differences in number of
trees became significant in the old age. Thus, a forester should not be mis led by insignificant differences of
the tree quantities in early develnpmental stages, but should already undertake appropriate thinning at
that time. The above insignificance is favourable to a forester, because reducing the number of trees in
due time resul1ts in longer crown which is needed for fasterr diameter gmwth .
The thinning effects on mean diameter show the. highest values for mean tree diameter were achieved
on a subplot where moderate thinnings were used. Higher profit is expected at the final cuttings. Earlier
profits can be .expected in younger developmental stages which were thinned moderately. Production period
is shortened by thinnings.
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Moderate thinnings are favourable for growing stock increase in early developmental stages. On the
other hand , the best results we re achieved on the subplots that we re not treated at all in la ter developmental
stages. It was also found out that old er stands of common aid er were capable of responding to silvicultural
treatments . Moderate thinnings are more proper in such cases .
A comparison of mean tree volu me increase reveals the most suitable silvicultur<il approach for achieving
the goal dimensions of assortments. Moderat.e thinnings are the most adequate in early developmental
stages, while no thinnings should be carried out in late developmental stages.
According to the proposal ofthinning intensity based upan the above comparisons, moderate thinnings
would be the only adequate in stands of common alder. Thinning should be started in the seventh year at
the l'atest and by the twentieth year three further thinnings should take place; afterwards, only three thinnings
may follow. A tendency for getting released crowns and for keeping cmwns long is emphasised in every
case. Last thinning is characterised as crown th inning.
The concluding thoughts deal with the possible ways of success ive development of the forest in Po lanski
log .
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Razprave
GDK: 17 (497 .12 * 06 Kočevska)

Novo in neznano o rastlinstvu in rastju z območja nad Srobotnikom
ob Kolpi
The New and the Unknown About Flora and Vegetation Above Srobotnik Upan the
Kolpa River Area (S Slovenia)
Marko ACCETIO*
Izvleček:

Accetto, M.: Novo in neznano o rastlinstvu in rastju z območja nad Srobotnikom ob Kolpi. Gozdarski vestnik, št. 9
/1999. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, dl. lit. 34. Prevod v anglešči no : Eva Naglič.
Avtor nas v prispevku seznanja z novimi nahajališč i redkih , po dolgem času odkritih in že poznanih rastlinskih
taksonov. Med njimi je najbolj zanimivo drugo odkrito in hkrati prvo po 137 letih potrjeno nahajališče vrste Juniperus
sibirica na Kočevskem. Takson Astrantia major taksononomsko še ni bil podrobneje ovrednoten . Opaženih je bilo tudi
6 novih, še ne v celoti proučenih sintaksonov.
Ključne

besede: flora, vegetacija, kolpska dolina ,

Kočevsko,

Slovenija .

Abstract:
Accetto, M.: The New and the Unknown About Flora and Vegetation Above Srobotnik Upan the Kolpa River Area (S
Slovenia). Goždarski vestnik, No. 9 /1999 . ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 34. Translated into English
by Eva Naglič .
The author introduces us to new locallties of rare, already known plant taxa, that were discovered again, after a
long period of time. The most interesting locality among them is the second one of Juniperus sibirica species ,
rediscovered in Kočevsko reg ion after 137 years. Astrantia major species has not been fully evaluated yet. Additionally,
six new syntaxa have been observed but not yet thoroughly investigated .

Key words: flora, vegetation , Kolpa river valley,

Kočevsko,

Slovenia.

1 UVOD IN METODE DELA
INTRODUCTION AND WORKING METHODS
Poleti leta 1998 sem obiskal tri floristično in vegetacijsko zanimiva
ostenje severovzhodnega Kostelskega (nad zaselki
Suhor, Podstene pri Kostelu in Žaga), Planinsko steno in območje nad
Srobotnikom ob Kolpi. Ker sem o opazovanjih v prvih dveh imenovanih
območjih že poročal (ACCETTO 1999 a, b), bom v tokratnem prispevku
predstavil floristično in vegetacijsko razmeroma najmanj poznano območje
nad Srobotnikom ob Kolpi (slika 1). Na to sem sklepal po maloštevilnih
navedbah kraja Srobotnik v seznamu takso nov v diplomskem delu Štimčeve
(1982). Zaradi težje prehodnosti tega razgibanega hudourniškega sveta
je to povsem razumljivo.
V okviru celotne gozdnogospodarske enote Kolpska dolina so območje
vegetacijsko sicer kartirali (MARINČEK et al. 1986), žal pa se dobršen del
kartiranih area!ov sintaksonov ne ujema z dejanskimi. Številnih rastišč
gozdnih asociacij, kot so Seslerio-f=agetum s. lat. , Arunco-Fagetum,
Hacquetio-Fagetum, Carici sempeNirentis-Astrantietum mayoris, Helleboro
dumetorum-Ostryetum, Aconito lycoctoni-Fagetum, Cytisantho-Ostryetum
s. lat., Pinetum nigrae s. lat., niso opazili, kartirali pa so rastišča (QuercoOstryetum), ki jih tod ni . Zato sem do vegetacijske podobe, prikazane v
splošnem opisu ekoloških razmer, prišel na osnovi lastnih opazovanj.
Floro smo popisali po ustaljeni metodi z navedbo kvadranta srednjeevropskega kartiranja, nadmorske višine , lege ter datumom najdbe in
območja Kočevskega:

*prof. dr. M. A., dipl. inž. gozd .,
Biotehniška fakulteta , Oddelek za
gozdarstvo, Večna pot 83, 1001
Ljubljana, SLO
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taksona. Pri proučevanju vegetacije smo uporabili standardno
srednjeevropsko metodo (BRAUN-BLANQUET 1964), dopolnjeno s kasnejšimi dognanji (WESTHOFF 1van der MAAREL 1973). Pri primerjavah sem
v enem primeru uporabil postopke hierarhične klasifikacije in ordinacije
(PODAN 1 1993 ), pri čemer je bilo smiselno upoštevati le binarne podatke,
to je navzočnost, oziroma odsotnost rastlinskih taksonov.
Praprotnice in cvetnice so poimenovane po Martinčič 1 Sušni ku in sod.
(1984).

2 SPLOŠEN OPJS IN EKOLOŠKE RAZMERE OBISKANEGA
OBMOČJA
2 GENERAL DESCRIPTION AND ECOLOGICAL CONDITIONS OF THE
AREA VISITED
Zaselek Srobotnik, ki je danes žal le še počitniško naselje z istim imenom, se nahaja v dolini zgornje Kolpe na nadmorski višini 260m. Hudourniško vodozbirno območje nad njim je zajedeno v vzhodni del Borovške
gore in je v orografskem pogledu sestavljeno iz dveh delov: v spodnjem
delu je to ozka dolina, ki se na nadmorski višini okoli 450 m razširi v široko,
pahljačasto oblikovano, orografsko močno razgibano hudourniško vodozbirno območje. Največjo nadmorsko višino doseže pod Boričem (915 m},
kjer se prične glavna, okoli 2 km dolga, sprva izredno strma hudourniška
struga, imenovana Jarak. Na vsej svoji dolžini ima le en večji zavoj. Vanjo
se z obeh strani vključujejo še manjše hudourniške struge.
če območje opazujemo od daleč , nam takoj padejo v oči gosta skladovitost, vzporednost in skoraj vodoravna lega kamnitih skladov. Ta značilnost,
ki je ne bomo opazili nikjer drugje v dolini reke Kolpe, nam daje vtis o
navidezni umirjenosti pokrajine nad Srobotnikom. Ko pa dospemo v notranjost območja ali na enega izmed njegovih robov, dobimo povsem
nasproten vtis. Pred nami se odpre velikanska "kiparska delavnica- forma
viva'', v kateri so posamične že izdelane (sliki 2 in 3) in številčnejše neizdelane kamnite skulpture (slika 4) "neznanega mojstra" razmetane po
grebenih, ostenjih, na njihovih robovih, zajedah, robovih hudourniških strug,
ulekninah, po traviščih itn.
V območju prevladujejo triadni dolomiti (SAVIC 1 DOZET 1985), ki le v
jugovzhodnem delu mejijo na jurske apnence (ibid.). Območje je odprto
proti vzhodu, jugovzhodu in zahodu . Zaradi različne lege posamičnih grebenov in jarkov pa so manjše površine odprte tudi proti severu, severozahodu in severovzhodu.
Širše območje se v klimatskem pogledu razlikuje od drugih predelov
doline reke Kolpe . Tu so vplivi submediteranskega in subpanonskega sveta
dokaj ublaženi, močneje pa se čutijo vplivi bližnjega dinarskega sveta . To
se kaže predvsem v večji povprečni letni količini padavin. Najbližja padavinska postaja Osilnica izkazuje 1.800 mm padavin, ki so v višjih predelih
območja zagotovo še izdatnejše.
Na planoti nad vzhodnim delom hudourniškega vodozbirnega sveta se
pojavlja še neproučeno bukovje (Fagetum s. lat}, na zgornjih robovih in
strmih pobočjih, ki gravitirajo proti Briški dolini, so rastišča asociacije
Arunco-Fagetum Košir 1962 ter v okolici najvišjega vrha Barič (915 m)
rastišča združbe La mio orvalae-Fagetum (Ht. 1938} Borhidi 1963. Na strmih
grebenih na obrobju območja so rastišča združbe Seslerio-Fagetum s. lat.,
na položnejših krajih v nižjih nadmorskih višinah so razširjena rastišča
asociacije Hacquetio-Fagetum Košir 1962 var. Ruscus hypoglossum epi-
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medietosum alpini Košir 1979 oziroma njene razvojne stopnje z belim
gabrom, v notranjosti območja pa so rastišča asociacij Arunco-Fagetum,
Pinetum nigrae s. lat., Caric! sempervirentis-Astrantietum major/s Accetto
1999 nom. prov., Helleboro dumetorum-Ostryetum Accetto 1999 nom . prov.,
Aconito lycoctoni-FagetumAccetto 1999 nom. prov., Cytisantho-Ostryetum
s. lat., Ostryo-Fagetum M. Wraber ex Trinajsti(; 1972 var. geogr. Acer
obtusatum Marinček, Puncer, Zupančič 1980 in drugih.
Med travišči se poleg dokaj pogostih fitocenoz asociacije SeslerioCaricetum sempervirentis pojavljajo še druga neproučena travišča.
V ostenjih so najpogostejše fitocenoze asociacije Potentilletum caulescentis s. lat., ponekod najdemo tudi floristično še ne v celoti proučene
združbe travno listne vrčice in ka ln iš ke vilovine (Seslerio kalnikensis-Edraianthetum graminifoliae nom. prov.) in druga.

3 IZSLEDKI IN RAZPRAVA
3 RESULTS AND DISCUSSION
Med vsemi obravnavanimi rastlinskimi taksoni je zaradi redkosti najzanimivej ša najdba sibirskega brina (Juniperus sibirica, 0454/4, 780 m nm.
v., S. Leg. & det., 8. 8. 1998; novo nahajališče v novem kvadrantu , vejica
te vrste je bila oddana v herbarij LJU). To je šele druga omemba te v
najširšem pomenu alpske vrste na Kočevskem . Prvo nahajališče, ki ga v
Kozicah (Spodnjeloška gora) v prejšnjem stoletju omenja V. Plemel (1862),
zazdaj še ni bilo potrjeno. Nahajališče te cipresovke nad Srobotnikom, ki
sem jo prvič opazil pod vrhom skalne zajede v proti jugu izpostavljenem
ostenju, ni edino . Nedaleč proč se v še bolj nedostopnem svetu pojavlja
še na več krajih . Zdajšnjim nahajališčem sibirskega brina so v smeri proti
severozahodu najbližja nahajališča na snežniški planoti in proti jugovzhodu
v planinskem svetu Hrvaške. Odkrito je bilo torej vmesno nahajališče. Kot
smo že ugotovili pri nekaterih redkih vrstah na Kočevskem (ACCETTO 1996
a, 1997), bolj kot sama najdba preseneča le pozno odkritje novega nahajališča sibirskega brina .
Ker sem teden dni pred odkritjem sibirskega brina in zgodaj spomladi
leta 1999 opazil na dveh krajih Kočevske tudi smrdljivi brin (Juniperus
sabina: Planinska stena, 0555/1, 640 m nm . v. , SW. Leg. & det. 15. 7.
1998, novo nahajališče v novem kvadrantu; ostenja nad Ribjekom ob Kolpi,
oddelek 74, g. e. Kolpska dolina, 045414, 1000 m nm . v., S. Leg. & det. 4.
4. 1999, novo nahajališče v novem kvadrantu, vejica te vrste je bila oddana
v herbarij LJU), kjer je četrto, oziroma peto nahajališče te grmovnice na
Kočevskem, sklepam , da smo nahajališča teh grmovnic najverjetneje marsikje spregledali.
Zdajšnja razširjenost sibirskega brina na Kočevskem je razvidna iz
area Ine karte 1.
Med še vedno redke vrste na Kočevskem sodi tudi golostebelna mrači
ca (Giobularia nudicaulis, 045414, 700 m nm. v., N. Leg. & det. 30. 7. 1998;
novo nahajališče v novem kvadrantu) , ki sem jo nad Srobotnikom opazil le
na dveh krajih: na travišču vednozelenega šaša in kal niške vilovine (Seslerio
kalnikensis-Caricetum sempervirentis) in fitocenozah asociacije Carici
sempervirentis-Astrantietum majoris, začetni razvojni stopnji sukcesijskega
niza na drobnem meliščnem grušču, ki gre v smeri proti bukovju (Aconito
lycoctoni-Fagetum) . Floristična sestava omenjenega stadija, ki ga obravnavam na nivoju asociacije, je razvidna iz naslednjega, prvega popisa: nad
Srobotnikom, nm. v. 700 m, NW, nagib 35 °, grušč 40 %, površina 64m 2 ,
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Karta 1· Razširjenost sibirskega
brina na Kočevskem
Map 1: Distribution of Juniperus
sibirica in the Kočevsko area

8. 8. 1998; E1 (80 %): Astrantia major? 4, Molinia arundinacea 3, Sesleria

ka/nikensis 2, Grafia go/aka 2, Care x sempervirens 1, Convalaria maya/is
1, Erica herbacea 1, Hepatica nobilis 1, Homogyne sylvestris 1, Valeriana
tripteris 1, Aconitum /ycoctonum +, Aposeris foetida +, Buphthalmum salicifolium +, Cirsium erisithales +, Cyclamen purpurascens +, Daphne b/agayana
+, Gentiana asclepiadea +, GJobularia nudicaulis +, Laserpitium Jatifolium
+, Lilium carniolicum +, Me/ampyrum velebiticum +, Mercurialis perennis+,
Patenti/la carniolica +, Prenanthes purpurea +, Primula acaulis +, Prunella
grandiflora +, So/idago virgaurea +, Tha/ictrum aquilegifolium +.
Tudi to alpsko vrsto na Kočevskem prvič omenja V. Pleme! (1862), in
sicer v Kozicah, v dolini Belice pa jo je opazila Štimčeva (1982). Pri popisova nju vegetacije v imenovanem območju sem ugotovil, da se golostebelna mračica dokaj pogosto pojavlja v fitocenozah še ne objavljene
asociacije Carici sempervirentis-Pinetum nigrae n. prov. Njena zdajšnja
razširjenost na Kočevskem je prikazana na arealni karti 2.
Na istih, zgoraj omenjenih rastiščih, na rastiščih asociacij Helleboro
dumetorum-Ostryetum in Aconito lycoctoni-Fagetum, ki sta, prva prehodna,
druga zrelejša razvojna stopnja že omenjenega sukcesijskega niza, in na
rastiščih združbe Arunco-Fagetum na strmih pobočjih, padajočih proti Briški
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Karta 2. Razširjenost golostebelne mračice na Kočevskem
Map 2: Distribution of G!obularia
nudicaulis in the Kočevsko area
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dolini, se zelo pogosto pojavlja blagajev volčin (Daphne blagayana, 04541
4, odd. 89 g. e. Kolpska dolina, odd. 12, 14 g. e. Briga, 640 do 800 m nm.
v., N, W do S. Leg. & det. 30. 7. 1998; novo nahajališče v že ugotovljenem
kvadrantu, posušena rastlina je bila oddana v herbarij LJU). Floristični
sestav stadijev, kjer uspeva blagajev volčin, je razviden tako iz zgornjega
kot tudi iz drugega (v združbah asociacije Helleboro dumetorum-Ostryetum)
in tretjega popisa (v združbah asociacije Aconito lycoctoni-Fagetum).
Drugi popis: nad Srobotnikom, nm. v. 630 m, W, nagib 35 °, droben
grušč 30 %, površina 1OOm 2 , največji premer 1O cm, največja višina 1Om,
14. 8. 1998; E3 (90 %): Ostrya carpinifolia 3, Fraxinus ornus 2, Fagus
sy/vatica 1, Acer obtusatum +, Sorbus aria +; E2 (1 O%): Acer obtusatum
+, Acerplatanoides +, Fagus sylvatica +, Fraxinus ornus +,Rosa pendulina
+; E1 (90 %): Astrantla mayor? 4, Aposeris foetida 2, Aconitum /ycoctonum
1, Cirsium erisithales 1, Conva/faria maja/is 1, Cyclamen purpurascens 1,
Epimedium a/pinum 1, Gen ti ana asclepiadea 1, Helfeborus dumetorum 1,
Hepatica nobilis 1, Homogyne sylvestris 1, Mercurialis perennis 1, Omphalodes verna 1, Prenanthes purpurea 1, Achillea millefolium +, Actaea spicata
+, Anemone nemorosa +, Asparagus tenuifolius +, Buphthalmum salicifolium +, Chrysanthemum leucanthemum +, Daphne blagayana +, Erica
herbacea +, Euphorbia carniolica +, Fragaria vesca +, Ga/ium schultesii
+, Helfeborus niger+, Knautia drymeia ssp. drymeia +, Laserpitium latifoJium +, L. si/er +, Melampyrum velebiticum +, Me/ica uniflora +, Melittis
me!issophyllum +, Molinia arundinacea +, Orobanche sp. +, Potentilla
carnio/ica +, Pr/muta acaulis +, Rosa pendulina +, Salvia glutinosa +,
Sesteria kalnikensis +, Scabiosa lucida +, Senecio fuchsii +, Serratula
tinctoria +, Thalictrum aquilegifolium +, Vincetoxicum hirundinaria +.
Tretji popis: nad Srobotnikom, nm. v. 650 m, W, nagib 35 °, površina
1OOm2 , največji premer 60 cm, največja višina 26m, 17. 8. 1998; E3 (1 OO
%): Fagus sylvatica 5, Acer pseudoplatanus 1, Acer obtusatum +; E2 (10
%): Daphne blagayana 1, Fagus sylvatica 1, Oaphne mezereum +, flex
aquifolium +, Rhamnus ta/fax +, Rosa pendulina +, Viburnum lantana +;
E1 (50%): Mercurialis perennis 2, Omphalodes verna 2, Satvia glutinosa
2, Aposeris foetida 1, Aruncus dioicus 1, Convallaria maja/is 1, Epimedium
alpinum 1, Galium schu/tesii 1, Hedera he lix 1, Homogyne sy/vestris 1,
Senecio fuchsii 1, Tamus communis 1, Va/eriana tripteris 1, Aconitum
fycoctonum +,Asparagus tenuifolius +, Astrantia mayor? +, Brachypodium
sy/vaticum +, Calamagrostis varia +, Cirsium erisithales +, Cyc/amen
purpurascens +, Epipactis helleborine +, Euphorbia carniolica +, Ga/eobdo/on montanum +, Helleborus niger +, Hepatica nobilis +, Heracleum
sphondylium +, Knautia drymeia ssp. drymeia +, Laserpitium krapfii +,
Potentilla carniolica +, Prenanthes purpurea +, Prim ufa aca ulis+, Po/ystichum acu/eatum +, Serratula tinctoria +, Vincetoxicum hirundinaria +.
Iz vegetacijske preglednice, ki je v tem prispevku ne prilagam, je tudi
razvidno, da se stalnost blagajevega volčina zmanjšuje z napredujočim
razvojem ras~a. Blagajev volčin smo na Kočevskem opazili razmeroma
pozno. O njegovem prvem najdišču v dolini Belice je poročal Strgar (1971 ).
Kasneje je nahajališče potrdila tudi Štimčeva (1982). ki ga je našla še pri
Bosljivi Loki in ob Mitrovičkem potoku (ibid.). Zdajšnje nahajališče je šele
četrto. Zato blagajev volčin, zazdaj navzoč le v dveh kvadrantih srednjeevropskega karti ranja flore (arealna karta 3), uvrščamo med redke vrste
na Kočevskem.
Alpski volčin (Oaphne alpina, 0454/4, 650 do 850 m nm. v., S, W.
Leg. & det. 30. 7. 1998; nova nahajališča v že ugotovljenem kvadrantu),
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Karta 3: Razširjenost blagajevega volčina na Kočevskem
Map 3: Distribution of Daphne
blagayana in the Kočevsko area

pred dobrimi 40 leti prvič omenjen v Loški steni (MARTINČIČ 1956), je do
nedavnega veljal za redko vrsto na Kočevskem. Številna v zadnjem času
odkrita nahajališča (ACCETIO 1993, 1995 a, b, 1996 a, 199T 1998 a,
1999 a, b) so to mnenje povsem spremenila. Danes ga že lahko štejemo
med redne spremljevalce kolpskih astenij na Kočevskem. Njegova pogostost nad Srobotnikom to samo potrjuje. Tako kot na doslej odkritih
nahajališčih tudi tod raste le v najbolj ekstremnih ekoloških razmerah,
kakršni so na ostrih, proti jugu in zahodu izpostavljenih grebenih, robovih
polic, v samih stenah ter večjih skalnih pečinah. Zazdaj smo ga odkrili v 7
kvadrantih srednjeevropskega kartiranja flore.
Lahko rečemo, da zgornje ugotovitve skoraj v celoti veljajo tudi za
razširjenost ilirske perunike (Iris illyrica, 0454/4, 580 m nm. v., SE. Leg.
& det. 20. 8. 1998; novo nahajališče v novem kvadrantu), ki pa sem jo nad
Srobotnikom našel le na enem kraju, za številna nahajališča skalne krhlike
(Frangula rupestris, 0454/4, 650 do 850 m nm. v., W do S. Leg. & det. 31 .
7. 1998; novo nahajališče v že ugotovljenem kvadrantu) in rešeljike
(Prunus mahaleb L., 0454/4,700 do 850 m nm. v., SW do SE. Leg. & det.
8. 8. 1998; novo nahajališče v novem kvadrantu). Razširjenost pravkar
naštetih taksonov je skoraj enaka razširjenosti alpskega volčina.
Planoto nad vzhodnim robom hudourniškega območja poraščajo bukovja, med njimi tudi bukovja z gorsko bilnico (Festuca drymeja, nad Srobotnikom (odd. 14, 15 g. e. Briga) in v okolici Kapiča, 0454/4, 740 do 800 m
nm. v., W. Leg. & det. 7. 1993 in 31. 7. 1998; nova nahajališča v novem
kvadrantu). Zaradi svojega poznanega razširjanja s podzemskimi pritlikami
raste v gostih preprogah, tako kot v Kočevskem Rogu, kjer smo jo prvič
odkrili pred 271eti (ACCETIO 1972, herbarij LJU št. 128422). V Kočevskem
Rogu je graditeljica subasociacije Omphalodo-Fagetum Treg. 1957 carr.
Puncer 1980 festucetosum drymejae Accetto 1998. Tokratno nahajališče
je četrto na Kočevskem, kjer je zazdaj poznana v štirih kvadrantih srednjeevropskega kartiranja flore (arealna karta 4).
Primerjava s postopki hierarhične klasifikacije (grafikon 1) je pokazala,
da se na treh krajih nad Srobotnikom floristično popisana rastišča bukve z
gorsko bilnico razlikujejo od vseh zazdaj popisanih podobnih rastišč z
gozdno bilnico v naši soseščini in pri nas (BORHIOI1965, KOŠIR 1979,
1994, CIMPERŠEK 1988, ACCETTO 1998 b).

GozdV 57 (1999) 9

373

Accetto . M.: Novo in nezna no o rastlinstvu ln rastj u z območja nad Srobotnikom ob l<olpi

46 47 4B 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
91

92
93
94
95
96
97
9B

99

oo
01
Karta 4: Razširjenost gozdne
bilnice na Kočevskem
Map 4: Distribution of Festuca
drymeja in the Kočevsko area
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Primerjava potrjuje dosedanje ugotovitve Koširja (1994) in kaže na
samosvojost sintaksonov s Kočevskega. Postopki primerjave povezujejo
popise na rastišču subasociacije Omphalodo-Fagetum festucetum
drymejae in popise rastišč nad Srobotnikom (Fagetum s. lat.- stolpca 12
in 13) v šop, vendar na stopnji podobnosti manj kot 40 %, ki ne dopušča,
da bi naše popise uvrstili med jelova bukovja. To potrjujejo tudi prvi opisi
nekdanjih Auerspergovih gozdov v okolici Boriča, tedaj čistih, močno preredčenih ali vrzelastih bukovih gozdov (HUFNAGL 1892, s. 198-199).
Nadalje potrjujejo to v ureditvenem načrtu za gospodarsko enoto Briga
(FIGAR 1964) navedeni zgodovinski podatki, ki kažejo, da so zaradi pridobivanja oglja po letu 1914 izvajali v obravnavanih gozdovih tudi goloseke,
nastale površine pa nato pogozdili s smreko . Tudi v letu 1964 s popolno
premerbo premerjeni in opisani bukovi drogovnjaki s primesjo črnega gabra,
malega jese na, smreke, trepetlike, gorskega in topokrpega javorja (FIGAR
1964) kažejo na poreklo in hkrati razvoj teh sestoj ev. Močni posegi v te
gozdove v preteklosti se še danes zrcalijo v količinsko večji primesi javorjev
in črnega gabra v drevesni plasti ter v navzočnosti vrst, kot so Pteridium
aquilinum, Rubus hirtus in Digitalis grandiflora, v zeliščni plasti.
Izvedli smo tudi primerjavo naših treh florističnih popisov z drugimi
florističnimi popisi rastišč v razis kovanem območju (Carici-Astrantietum
majoris, Helleboro dumetorum-Ostryetum, Aconito lycoctoni-Fagetum) ter
s popisi rastišč drugih raziskovalcev (Arunco-Fagetum, Hacquetio-

Legenda 1 Legend:
0,1

Grafikon 1: Dendrogram primerjan ih asociacij in subasociacij z
Madžarske , vzhodne in južne
Slovenije (Kočevsko)
Gra ph 1: Dendrogram of com pared associations and subassociations from Hungary, and east
and south Slovenia (Kočevsko)
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1 - Vicio oroboidi-Fagetum (VF) subpanonicum M. Wraber
2 - VF croaticum
3 - VF safadiense
4 - VF somogyicum
5 - Hedero-Fagetum (HF) doronicetosum Košir 1994
6 - HF typicum Košir 1994
7- HF var. Epimedium alpinum (HFe) typicum Košir 1979
8 - HFe stel/arietosum Košir 1979
9 - HFe stellarietosum caricosum Košir 1979
1O - Festuco drymejae-Fagetum {FdF) typicum Cimperšek 1988
11 - FdF /uzuletosum Cimperšek 1988
12 - Omphalodo-Fagetum festucetosum drymejae Accetto 1998 Kočevski Rog
13- Fagetum s. lat. Srobotnik (dolina Kolpe) Accetto 1998
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Fagetum, Enneaphyflo-Fagetum v: KOŠIR '1979, Ostryo-Fagetum v:
MARINČEK et al. 1980, Lamio orvalae-Fagetum v: MARINČEK et al.1983),
ki je ne prikazujem, saj presega okvir vsebine prispevka. Iz izsledkov
primerjave samo povzemam, da so naši trije popisi dokaj samosvoji. Ta
floristična samosvojost pa je najverjetneje tudi posledica alelopatskih vplivov bujno rastoče gorske bilnice, saj so v sosednjih bukovjih, kjer le-te ni,
navzoče številne diagnostično pomembne vrste, kot so tevje (Hacquetia
epipactis), vimček (Ep/medium alpinum), navadni jeglič (Primula acau/is)
in druge, ki so tudi dokaj pogoste.
Postopek minimalne variance novih šopov naše popise približuje popisom združb asociacije Hacquetio-Fagetum var. Ruscus hypogfossum
epimedietosum alpini. Ali gre za fitocenoze nove subasociacije HacquetioFagetum festucetosum drymejae (nam. prav.) ali morda samo za obličje z
gorsko bilnico te subasociacije, bodo lahko dokončno potrdili le novi fitocenološki popisi bukovij v bližnji okolici.
Floristični sestav fitocenoze je razviden iz spodnjega popisa: planota
nad Srobotnikom, odd. 14. g. e. Briga, nm. v., 700 m, SE, nagib 15 °,
površina 170m2 , največji premer 45 cm, največja višina 25m, 31. 7. 1998;
E3 (90 %): Fagus sy/vatica 4, Acer platanoides 1, Ostrya carpinifolia +,
Picea excelsa +, Prunus avium +, Ulm us glabra +; E2 (1 O %): Fagus
sylvatica 1, Abies alba+, Acerobtusatum +, Acer platanoides +, A. pseudoplatanus +, Cory/us ave/lana +, Daphne mezereum +, Lonicera alpigena
+, Sorbus aria +, Ulmus scabra +; E1 (100 %): Festuca drymeja 5, Anemone nemorosa 2, Carex alba 2, Clematis vita/ba 2, Fagus sy/vatica 2,
Omphalodes verna 2, Acer pseudoplatanus 1, Aposeris foetida 1, Sa/via
glutinosa 1, Senecio fuchsii 1, Vicia oroboides 1, Actaea spicata +, Acer
platanoides +, Aremonia agrimonioides +, Athyrium fi/ix-temina+, Campanula trachelium +, Cirsium erisithales +, Cyclamen purpurascens +, Cephalanthera longifolia +, Dryopteris fi/ix-mas +, Epipactis helleborine +, Euonymus latifolia +, Euphorbia camiolica +, E. dulcis +, Gentiana asclepiadea
+, Hedera he/ix +, Lamium oNala +, Maianthemum bifolium +, Melittis
melissophyllum +, Mercurialis perennis +, Myce/is mura/is +, Phyteuma
ovatum +, Polygonatum multiflorum +, Polystichum aculeatum +, Prenanthes purpurea +, Pteridium aqui/inum +, Rubus hirtus +, Sanicula europaea
+, Scrophularia nodosa +, So/idago virgaurea +, Tamus communis +,
Vaccinium myrtillus +, Veron/ca officinalis +, Viola reichenbachiana +; E 0:
Atrichum undu!atum P. Beauv. +, Polytrichum formosum Hedw. +.
Razširjenost jesenske vilovine v kolpski dolini na Kočevskem in Beli
krajini že dokaj dobro poznamo, o čemer nas pouči nedavno objavljena
arealna karta (ACCETTO 1998 a, s. 161 ). Z novimi nahajališči jesenske
vilovine v okolici Srobotnika ( Sesleria autumnalis, 0454/4, 500 m do 750
m nm . v., S, SW, W. Leg. & det. 31. 7. 1998; novo nahajališče v že ugotovljenem kvadrantu) se njena po kvadrantih srednjeevropskega kartiranje
flore prikazana razširjenost ni spremenila (ibid.). Bolj pomembno je, da se
na proti jugu in jugozahodu izpostavljenih grebenih na zahodnem obrobju
hudourniškega območja nad Srobotnikom pojavljajo večje površine sestojev
še ne opredeljene variante bukve z jesensko vilovino ( Seslerio-Fagetum
s. lat.). Z novimi fitocenološkimi popisi sestojev te asociacije, ki se pojavlja
še v drugih predelih kolpske doline, kjer smo jo popisali na 24 krajih, smo
še korak bližje k njeni dokončni opredelitvi.
Šo pasto zvon čico ( Campanula thyrsoides ssp. thyrsoides, 0454/4, 500
do 790 m nm. v., W, NW, NE, (SE). Leg. &det. 31. 7. 1998; nova nahajališča
v že ugotovljen em kvadrantu) so na Kočevskem prvič omenili v prejšnjem
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stoletju (V. PLEMEL 1862), na drugih nahajališčih pa v drugi polovici tega
stoletja (MARTINČIČ 1961, ŠTIMEC 1982, ACCETTO 1993). Nad Srobotnikom sem to gorsko, južnosrednjeevropsko razširjeno rastli no opazil na
več krajih, na traviščih, številnih razvojnih stopnjah vegetacije, pod ostenji,
borovji in bukovji ter v različnih legah. Povečini raste posamič. Zunaj
obravnavanega območja sem jo v istem poletju opazil še v Peklenski steni
(0456/3, 650 m nm. v., (SE), bukovje: Leg. & det. 29. 7. 1998; novo nahajališče v novem kvadrantu) in jeseni istega leta tudi nad Mitrovičkim potokom
(0454/4, 330m nm. v., NE. Leg. & det. 22. 7. 1998; novo nahajališče v že
ugotovljenem kvadrantu). Zazdaj smo jo skupaj opazili v 6 kvadrantih
srednjeevropskega kartiranja flore.
Medtem ko nahajališča kranjskega prstnika (Patenti/la carnio/ica) v
Sloveniji, s svojevrstno ozko geografsko razširjenostjo, to je v okolici Idrije,
v Polhograjskem hribovju, Zasavju in delu Dolenjske (T. WRABER 1990,
s. 162), že dalj časa poznamo, smo vsa na Kočevskem odkrita nahajališča
opazili v zadnjih 17 letih (ŠTIMEC 1982, ACCETIO 1996 a, b).
Z zadnjimi številnimi nahajališči nad Srobotnikom (045414, 670 m nm.
v., W. Leg. & det 19. 3. 1999; novo nahajališče v že ugotovljenem kvadrantu, posušena rastlina je bila oddana v herbarij LJU) je kranjski prstnik
na Kočevskem znan s petih krajev, ki leže v štirih kvadrantih srednjeevropskega kartiranje flore. Zato ga štejemo še vedno med redke vrste na
Kočevskem.

Zelo pogosta prebivalka skalnih razpok in polic v ostenjih nad Srobotnikom je tudi travnolistna vrčica (Edraianfhus graminifolius), ki je bila
tod že opažena (ACCETIO 1993). V družbi s kalniško vilovino in drugimi,
na skalna rastišča prilagojenimi rastlinskimi spremljevalci, gradi združbo
travnolistne vrčice in kal niške vilovine (Seslerio kalnikensis-Edraianthetum
graminifoliae nom. prov.), katere fitocenoze sem popisal na 10 krajih.
Nova nahajališča nad Srobotnikom in hkrati v novem kvadrantu imajo
še naslednje vrste:
Ozkolistni glavinec (Centaurea pannonica, 0454/4, 500 do 750 m nm.
v., NW, W, S; Seslerio-Caricetum, Cytisantho-Ostryetum s. lat. Leg. & det.
14. 8. 1998).
Drobnocvetni petoprstnik (Potentilla micrantha, 0454/4, 770 m nm.
v., NW. Leg. & det. 8. 8. 1998).
Srednja medvejka (Spiraea media, 045414, 770 m nm. v., S, W;
Cytisantho-Ostryetum s. lat. Leg. & det. 8. 8. 1998).
Bavarska lanika (Thesium bavarum, 045414, 600 do 750 m nm. v., S,
W. Leg. & det. 31. 7. 1998).
Nova nahajališča v že ugotovljenem kvadrantu imajo vrste:
Tanki šaš (Carex brachystachys, 0454/4, 790 m nm. v., (NW). Leg. &
det. 20. 9. 1998).
Vednozeleni šaš (C. sempervirens, 0454/4, 650 do 880 m nm. v., S,
SW, SE. Leg. & det. 30. 7. 1998).
Kranjska selivka (Grafia go/aka, 0454/4, 700 do 800 m nm. v., W, SE.
Leg. & det. 30. 7. 1998).
Dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum, 0454/4, 600 do 700 m nm. v.,
N, NE. Leg. & det. 30. 7. 1998).
Velikolistna vrba (Sa/ix appendiculata, 0454/4, 650 do 700 m nm. v.,
N, (NW). Leg. & det. 31. 7. 1998).
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Kal niška vilovina (Ses/eria kalnikensis, 0454/4, 600 do 800 m nm. v.,
S, SW, SE, NW. Leg. & det. 30 . 7. 1998).
V območju nad Srobotnikom rasteta tudi dva, v popisih že nekajkrat
omenjena in z vprašajem označena rastlinska taksona, ki taksonomsko
še nista bila podrobneje ovrednotena.
V rastli ni z imenom veliki zali kobulček (Astrantia major), ki je bil tod že
opažen (ŠTIMEC 1982), se , kot kažejo nova opazovanja, skriva še ne
podrobno opredeljen takson. Pojavlja se količinsko tako obilno kot nikjer
drugje na Kočevskem . V preprogah prekriva strme grape med ostenji in
strma pobočja pod njimi na koluvialno-aluvialnih tleh, katerih C-horizont
sestavlja droben meliščni grušč, pomešan s humusom. Na začetnih stopnjah razvoja gozda (Ca rici sempervirentis-Astrantietum majoris) ima ta
kobulnic~ največjo srednjo zastrtost, v zrelejših stopnjah razvoja (Aconito
/ycoctoni-Fagetum) je navzoča le še posamič.
Rešitev tega taksonomskega vprašanja bo mogoča le s pregledom
večjega števila herbarijskih primerkov in sveže nabranih rastlin s širšega
območja kolpske doline .

4 ZAKLJUČKI
4 CONCLUSIONS
Z novimi florističnimi opazovanji nad Srobotnikom smo odkrili nova
redkih , po dolgem času potrjenih in že poznanih rastlinskih
taksonov.
Sibirski brin (Juniperus sibirica) smo v območju nad Srobotnikom odkrili
137 let po prvi navedbi. Ker smo zunaj obravnavanega območja opazili
tudi nova nahajališča njegovega sorodnika, smrdljivega brina (Juniperus
sabina), lahko predvidevamo, da to niso zadnje najdbe teh grmovnic na
Kočevskem. Dokaj verjetno smo jih pri dosedanjih opazovanjih spregledali.
Številna nova, v zadnjem času odkrita nahajališča še pred kratkim redkih
ali komaj poznanih vrst na Kočevskem, kot so Oaphne alpina, Iris illyrica,
Frangula rupestris, Prunus mahaleb, Potentif/a micrantha, kažejo , da jih
odslej lahko štejemo med običajne prebivalke astenij v dolini reke Kolpe.
Nova nahajališča nad Srobotnikom imata tudi vrsti Centaurea pannonica
in Thesium bavarum, ki sta drugod splošno razširjeni.
Vegetacijska opazovanja kažejo, da se v območju nad Srobotnikom
pojavljajo rastlinske združbe še ne opredeljenih sintaksonov: posebni
geografski varianti bukve in jesenske vilovine ( Seslerio-Fagetum s. lat.)
ter črnega gabra in žarkaste košeničice (Cytisantho-Ostryetum s. lat.) in
neopredeljeno bukovje z gorsko bilnico (Fagetum s. lat.).
32 fitocenoloških popisov, narejenih v različnih krajih nad Srobotnikom
ob Kolpi zadostuje za opredelitev sukcesijskega razvoja gozda na drobnem
meliščnem grušču , le nerešen taksonomski problem taksona Astrantia
major nam zazdaj preprečuje objavo prispevka o tej zanimivi razvojni poti
rastja nad dolino reke Kolpe.
Ob novih florističnih in vegetacijskih spoznanjih se torej odpirajo še nova
vprašanja . Ta bomo rešili z novimi florističnimi popisovanji vegetacije v
širšem območju doline zgornje Kolpe in s sodelovanjem botanikov - specialistov.
nahajališča
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Slika 1: Pogled na najvišji del
hudourniškega območja nad
Srobotnikom ob Kolpi
Figure 1: A viev on the highest
part of the torrent area above
Srobotnik upan the Kolpa River

Slika 2: uDoprsna kipa"
Figure 2: "Two Busts"
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The New and the Unknown About Flora and Vegetation Above Srobotnik Upon the Kolpa
River Area (S Slovenia)
1

Summary
Torrent watercolecting area above· Srobotnik upon the Kolpa River (S Slovenia- 0454/1) had remained
floristically relatively less known because of its difficult passage. The area has vegetally not been thoroughly
investigated and has been inadequately mapped (MARINČEK et al. 1986).
Therefore, we had revisited the area and listed the flora by standard methods, while the vegetation was
investigated by standard Central European method (BRAUN-BLANQUET 1964).
Fan-shaped indention of the area into the eastern part of the Borovška mountain is orographically
remarkably diverse. It lies from 260 m to up to 915 m of the altitude and opens towards the west, southwest,
and the east, and is mainly build of Tr"iassic dolomites (SAVIC 1DOZET 1985). ln climatic sense, the area
is marked by strong Dinaric and alleviatory sub-Mediterranean and sub-Pannonic climatic influences.
On the area's edges, phytocoenoses of the following associations extend: on the high est leve Is La mio
orvalae-Fagetum (Ht 1938) Borhidi 1963, Arunco ~Fagetum Košir 1962, Seslerio-Fagetum s. lat. and Festuco
drymejae-Fagetum nom. prov., and on the lower attitudes the phytocoenoses of association HacquetioFagetum Košir 1962 var. Ruscus hypoglossum epimedietosum alpini Košir 1979, or success·ional developmental stages of this associations with hornbeam, respectivel.y, inside the Cytisantho-Ostryetum s. lat.,
then successional developmental stages of the forest on scree gravel of sheer ravines among rock walls
and steep s lopes beneath them, that are discussed in the rank of Ca rici sempervirentis-Astrantietum majoris
Accetto 1999 nom. prav., Helleboro dumetorum~ Ostryetum Accetto 1999 nom. prav. and Aconito lycoctoniFagetum Accetto 1999 nom. prav. associations.
All the above listed syntaxa have been observed in the area for the first time. From previously assessed
syntaxa, the phytocoenoses of association Ostryo-Fagetum M. Wraber ex Trinajstič 1972 var. geogr. Acer
obtusatum (Mar·inček, Puncer, Zupančič 1980) came in view, while otherwise mapped phytocoenoses of
association Querco-Ostryetum Ht. 1938 (MARINČEK et aL 1986) have not been perceived.
The new localities of the area above Srobotnik and simultaneously of the new 0454/4 quadrant of Middle
European flora mapping, include the following species:
Juniperus sibirica, Globularia nudicaulis, Iris illyrica, Prunus mahaleb, Centaurea pannonica, Patenti/la
micrantha, Spiraea media, Thesium bavarum and Festuca drymeja.
The latter, Festuca drymeja species, appears in great abundancy in some beech stands of the plateau
above the eastern edge of the cliffs. A comparison with hierarchical classification and ordination methods
shows that the phytocoenoses in three locations of the area above Srobotnik listed with Festuca drymeja
are of rather distinctive character and can not be classified as the fir beech forest (ACCETIO 1998 b ). The
fact is furthermore confirmed by the evidence of first forest descriptions (HIU FNAGL 1892, s. 198) with
revisions followed (FIGAR 1964) that describe forests he re· to be of pu1re beech forests.
Moreover, the second comparison of our releves from the area discussed, with syntaxa of other researchers (Arunco~Fagetum, Hacquetio-Fagetum, Enneaphyllo-Fagetum in: KOŠIR 1979, Ostryo-Fagetum
in: MARINČEK et al. 1980, Lamio orvalae-Fagetum in: MARINČEK et al. 1983) with identical procedures
not presented here, shows the originality of our three plant commwnities. The exception is the method
based on minimization of variance in new clusters which draws our phytocoenoses close to the phytocoenoses of the association Hacquetio-Fagetum Košir 1962 var. geogr. Ruse us hypoglosum epimedietosum
alpini Košir 1979. Detailed syntaxonomicat classification of our releves will be achievable only after further
phytocoenologicallistings of beech forests of the surroundings.
New habitats of the area above Srobotnik in previously determined 0454/4 quadrant al so include following
taxa:
Daphne alpina, D. blagayana, Campanula thyrsoides ssp. thyrsoides, Carex brachystachys, C.
sempervirens, Frangula rupestris, Grafia go/aka, Patenti/la carniolica, Rhododendron hirsutum, Sesleria
autumnalis, S. kalnikensis and Salix appendiculata.
On two locations in Kočevsko, outside the discussed area, new habitats of Juniperus sabina species
have been observed.
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lnside the area specified, already known taxon of Astrantia major is growing, appearing in great
abundancy. ln this phytocoenological releves this species is indicated with a question mark and it has not
yet been evaluated in detail.
With new floristical observations in the area above Srobotnik, new localities of rare but already known
vegetal taxa were discovered and, consequently, confiirmed after a long period of time.
Juniperus sibirica species has been discovered in the area above Srobotnik 137 years aft.er being stated
in documents for the first time. As other new locality of Juniperus sabina species have been observed in
Planinska Stena at the same time, these shrubs are not expected to be the last finds in Kočevsko Region.
It is rather possible, they have been overlooked in earlier observations.
Numerous new, lately discovered localities of, until recenUy, stili rare or hardly known species as Daphne
alpina, Iris il/yrica, Frangula rupestris, Prunus mahaleb, Potentil/a micrantha in Kočevsko Reg,ion show,
they can be, from now on, listed among common inhabitants of rock faces in the Kolpa River Valley.
New localities of the area above Srobotnik also be long to Centaurea pannonica and Thesium ba va rum
species that are commonly prevalent elsewhere.
Vegetal observations show that phytocoenoses of not yet deftned syntaxa appear in the area above
Srobotnik, such as special geographical variants of Seslerio autumnalis-Fagetum s. lat., CytisanthoOstryetum s. lat., and of undefined beech forest with Festuca drymeja. (Fagetum s. lat.).
A publication of beech forest successional development on colluvio-alluvial soil of scree gravel is for
now prevented by unsolved taxon problem of Astrantia major.
With new floristic and vegetal foundings, new questions have arisen. They are to be solved with new
floristic listings of vegetation in a broader area of the upper Kolpa River Valley and in cooperation with
botanists-experts.
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Slika 3: "Vitez v oklepu z oprodo"
Figure 3: "A Knight in armour with his attendant"

Slika 4 : "Čuvaj kamnitih skulpturn (Vse
foto: Marko Acceto)
Figure 4: "Stone sculptures guard" (Alf
photo: Marko Acceto)
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Razprave
GDK: 149.74 Ursus arctos (L): 903.1 : (497.12 Zgornja Selška dolina)

Stališča

javnosti o medvedu v Zgornji Selški dolini

Pub liG Opinion on Bear in th e Upper Se lška Va lley Case
Janez LOGAR*. Urša KOMAC **
Izvleček:

Logar, J., Komac, U.: Stališča javnosti o medvedu. Gozdarski vestnik, št. 9/1999 . V slovenščini, s povzetkom v
cit. lit. 9. Prevod v angleščino: Eva Naglič.
Rast populacije in slabšanje življenjskih pogojev v osrednjem območju razširjenosti v Sloveniji silijo rjavega medveda,
da širi svoj area! aktivnosti navzven, to je v kulturno krajino, ki je domena človekovih interesov in potreb.
Aktivno varstvo ogroženih živalskih vrst ne sme zaobiti javnosti in potencialno prizadetih skupin, saj lahko ignoriranje
njihovih stališč povsem izniči varstvena prizadevanja za ohranitev vrste . Z anketno javnomnenj sko raziskavo o medvedu
so bila ocenjena stališča treh različnih skupin ljudi v geografsko zaokroženem območju Zgornje Selške doline, in sicer
lokalnega prebivalstva, strokovne javnosti in obiskovalcev. Stališča lokalnega prebivalstva so odvisna predvsem od
čustev, prevladujeta strah in občutek ogroženosti. Strokovna javnost ima izmed vseh skupin najbolj stabilno stališče
do medveda. Resnično poznavanje medveda in lastna izkušnja krepita samozavest in odpravljala neutemeljen strah,
ki je glavna ovira za strpno sožitje .
angleščini,

Ključne

besede: rjavi medved, Ursus arctos , javno mnenje, Zgornja Selška dolina.

Abstract:
Logar, J., Komac, U. : Public Opinion on Bear in the Upper Selška Valley Case. No. 9 /1999. ln Slovene with a
summary in English, lit. quot.9. Translated into English by Eva Naglič.
Population growth of brown bear and declining living conditions in the central area of its widespread in Slovenia-,
are forcing the bear to widen it's area of activities outwards, into the urban area which is in domain of human interests
and needs.
Active protection of endangered animal species should by all means not bypass the general public or potentially
affected groups, as ignoring their attitudes might completely annul protective activities for the preservation of
this species. With public opinion survey on bear, the attitudes of three distinctive groups of people in geographically
united reg ion of the Upper Selška Valley were measured; the attitudes of local inhabitants, the ones of experts and of
the visitors to the area . The attitudes of local inhabitants were mostly dependent upan emotions, predominantly fear
and feelings of threat. The group of experts has been having the most stabilized opinion on bear among the three
groups, whereas a possession of genuine knowledge about bear together with personal experience strengthen the
self-consciousness and, at he same time , diminish groundless fear which is the main obstacle against a tolerant
cohabitation.
Key words: brown bear, Ursus arctos, public opinion, Upper Selška Valley.

1 UVOD
INTRODUCTION
Širjenje medvedje populacije iz osrednjega območja v kulturno krajino
predstavlja za sodobno aktivno varstvo prosto živečih živali nov izziv.
Osrednje območje razširjenosti rjavega medveda na Notranjskem in Kočevskem obsega približno 3.500 km 2 , skupaj z Gorskim Katarjem na Hrvaškem pa predstavlja več kot 5.000 km 2 strnjenega gozdnega kompleksa .
Rast populacije in slabšanje življenjskih pogojev znotraj območja (fragmentacija robne cone, infrastrukturni posegi, revitalizacija podeželja na Kočev
skem) silijo medveda k povečevanju življenjskega prostora, predvsem v
severozahodni smeri proti Alpam.
Varstvena strategija upravljanja z živalskimi populacijami ne more temeljiti samo na varovanju populacije in njenih habitatov, temveč mora v
kulturni krajini upoštevati tudi tretjo komponento, to je človeka (ADAMIČ
1996). Identifikacija in vrednotenje na eni strani varovalnih zahtev na drugi
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strani pa razvojnih ter njihovo uravnoteženje je lahko ključ za uspešno
strategijo upravljanja z živalskimi populacijami.
Javnomnenjske raziskave bi morale trajno spremljati odnos ljudi do
prosto živečih živali, še posebej odnos do ogroženih in hkrati t. i. problematičnih živalskih vrst, kamor uvrščamo tudi medveda. Izraz problematičen
je v strokovnih krogih zamenjal arhaičen in antropocentričen pojem škodljive
živali. Za problematične vrste veljajo danes tiste vrste, ki s človekom
tekmujejo za iste naravne vire, lokalno lahko povzročajo ekonomsko škodo
in so človeku izjemoma tudi nevarne (ADAMIČ 1996).
Neupoštevanje stališč javnosti zmanjšuje legitimnost odločitev, ki postaja
eden ključnih pogojev prostorske politike. Aktivno varstvo ogroženih živalskih vrst ne sme zaobiti javnosti in potencialno prizadetih skupin ljudi, ki so
temelj za uspešno sožitje človeka in medveda. Ignoriranje stališč prizadetih
skupin ljudi lahko povsem izniči varstvena prizadevanja za ohranitev vrste
in je lahko potencialen vir nezaželenih konfliktov, ki lahko privedejo do
škodljivega in nelegitimnega ukrepanja prizadetih.
Kljub geografski majhnosti Slovenije se stališča ljudi o medvedu domnevno razlikujejo. V krajih iz osrednjega območja so do medveda bolj
tolerantni, saj so ljudje medveda vajeni in bolje poznajo njegove življenjske
navade. V predelih, kjer so bili desetletja ali celo stoletja brez medveda,
pa vračanje v prahabitate vzbuja med ljudmi strah in nezaupanje. Toleranca
ljudi je odvisna od osebnih nagnjenj in izkušenj, poznavanja živalske vrste,
obsega gospodarske škode, ki jo medved povzroča, in od prevladujočih
stališč v tem okolju. Naloga objektivnih javnomnenjskih raziskav je, da
proučijo stališča različnih skupin ljudi, in ne samo tistih, ki so zaradi medveda najbolj prizadete. Medved lahko komu pomeni estetsko in naravovarstveno kakovost, drugemu pa lahko povzroča škodo in ga celo ogroža
(KORENJAK J ADAMIČ 1996).
Ta prispevek je nastal kot del podiplomskega seminarja pri predmetu
Ekološka psihologija na Biotehniški fakulteti v Ljubljani (Oddelek za krajinsko arhitekturo). Anketna raziskava je potekala na geografsko zaokroženem območju Zgornje Selške doline z Jelovica, kjer podobna raziskava
po nam razpoložljivih informacijah ni bila še nikoli izvedena. Eden od dveh
krakov širjenja medveda iz osrednjega območja v Alpe (severozahodni
koridor) poteka ravno preko območja, ki je zajeto v raziskavo . Širitvene
poti tega dela koridorja potekajo od Hrušice preko idrijskih gora do cerkljanskega hribovja in nato dalje v smeri Porezna in Blegoša, zatem med
Sorico in Železniki do Ratitovca in preko Jelovice do Pokljuke in Mežaklje
v gornjesavsko dolino, ki preko Karavank doseže Avstrijo (SIMONIČ 1998,
PROSEN 1997). Od l. 1995 je medved v Zgornji Selški dolini spet zaznavno
prisoten, kar se najbolje odraža pri plenjen ju drobnice, ki se preko poletja
pase na planinah. Pogoste škode so dale slutiti, da je medved trajno navzoč
in da je na tem območju nastala mikropopulacija. V letih od 1995 do vključno
1998 je medved na Soriški planini in Ratitovcu skupaj pokončal204 domače
živali (188 ovc in ovnov, 8 jagenj, 6 koz in 2 kozliča). Poleg tega so ovčerejci
pogrešili še 182 živali, ki pa niso bile nikoli najdene in ni dokazov, da jih je
res pokončal medved . Dogajanje, povezano z medvedom, in obseg gospodarske škode, kijo je povzročil, sta med lokalnim prebivalstvom povečini
sprožala negodovanje, o dogodkih pa so poročali tudi časopisi.
Glavne značilnosti območja, kjer je potekala raziskava, so redka poseljenost in demografska ogroženost, relativno dobra naravna ohranjenost,
opuščanje kmetijske pridelave in intenzivno zaraščanje kmetijskih zemljišč.
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Po drugi strani pa območje predstavlja turističen in rekreacijski potencial.
Interesi različnih skupin uporabnikov prostora se pogosto tudi izključujejo,
ker preprosto ni nikogar, ki bi določil prioritete in uskladil interese.
Namen naloge je s pomočjo ankete oceniti, kakšna so stališča različnih
skupin !judi do možnosti sobivanja človeka in medveda na območju Zgornje
Selške doline in Jelovice, kaj vpliva na ta stališča in kako so le-ta medsebojno povezana.

2 PREPRIČANJA, STALIŠČA IN VREDNOTE
2 OPINIONS, ATIITUDES AND VALUES
Stališče je miselna pozicija, s katero človek določa kriterij za presojanje
in vrednotenje nekega objekta (O KEEFE 1990 iz POLIČ 1999). Stališče
sicer vpliva na vedenje, vendar ga ne zagotavlja . Strokovnjaki menijo, da
sestavljajo stališče tri sestavine (SMITH in MACKIE 1995, ULE-NASTRAN
1997, vse iz POLIČ 1999):
- čustvena (afektivna, vrednostna),
- spoznavna (kognitivna) in
- vedenjska (konativna).

čustveno sestavino oblikujejo pozitivna ali negativna občutja, ki jih
gojimo do stališčnih objektov. Spoznavna sestavina zajema informacije,
izkušnje, sodbe in argumente v zvezi s stališčnim objektom. Vedenjska
sestavina pa je težnja ali pripravljenost posameznika, da deluje oz. se
obnaša na določen način glede na objekt stališča . Vse tri sestavine se
med seboj stalno prepletajo in jih v realnem življenju ne moremo ločevati
med sabo.
Glavna vloga stališč je njihova praktična uporabnost, saj jih potrebujemo
za interakcije in ocenjevanje objektov iz svoje okolice, kar nam pomaga
pri delovanju v tem okolju . Človek teži k smiselnemu in stabilnemu pogledu
na svet, stališča pa mu nudijo organizacijski referenčni okvir za to.
Stališča lahko vplivajo na vedenje, hkrati pa tudi vedenje soustvarja
določeno stališče . Lahko gre za privolitev, ko oseba sprejme vpliv drugih
ljudi zaradi doseganja pozitivnega odziva z njihove strani. Na drugi ravni
gre za identifikacijo, ko posameznik sprejme vedenje drugih zaradi idenM
tifikacije z njimi. Končna raven je raven internalizacije, ko človek sprejema
vedenje zaradi njegove funkcionalne vrednosti ali ker je v skladu z njegovim
sistemom prepričanj.
Zanimivo je, da imajo lahko ljudje o nekem objektu več prepričanj, av
določenem trenutku upoštevajo le nekatera (ker izhaja prepričanje iz čloM
vekove vednosti o sebi in svojem okolju, ne glede na točnost te vednosti).
Prav ta prepričanja naj bi določala posameznikova stališča do objekta.
Zelo pomemben vidik stališča je moč, s katero se posameznik drži
stališča . Različni avtorji (POLIČ 1999) govorijo o egovpletenosti, osrednjosti
ali izstopanju, kar upošteva naslednja delitev:
· stališča, ki so za posameznika sprejemljiva, tvorijo obseg sprejemljivosti,
· stališča, ki so zanj nesprejemljiva, tvorijo obseg zavračanja, in
· tista stališča, ki jih posameznik niti ne zavrača niti ne sprejema, tvorijo
obseg neprivrženosti.

če je posameznik zelo vpleten v zadevo, se obseg ne privrženosti zmanjšuje, običajno na račun zavračanja. Posameznik z močnim stališčem je
običajno manj strpen do stališč, ki se od njegovega odklanjajo.
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3 METODE DELA
3 WORKING METHODS

3.1 Anketna metoda proučevanja
3.1 Survey method of research
Za proučitev stališč je bil izdelan anketni vprašalnik s 25 vprašanji, ki
zadevajo tri komponente človekovega mišljenja: spoznavno (kognitivno),
čustveno (afektivno) in vedenjsko (konativno) oziroma vsebujejo kombinacije le-teh. Na vprašanje o prostorski razširjenosti medveda so anketiranci
lahko odgovorili pisno ali pa so območja obkrožili na shematskem zemljevidu Slovenije. Na eno vprašanje je bilo potrebno odgovoriti z določitvijo
prvih treh prioritet izmed več možnih odgovorov, pri devetih vprašanjih je
bilo potrebno samo obkrožiti odgovore, pri treh vprašanjih pa je šlo za
kombinacijo obkroževanja in/ali možnosti pisanja svojega odgovora. Na
pet vprašanj so anketiranci odgovarjali s pisanjem ustrezne številčne
vrednosti, pri šestih vprašanjih pa so odgovarjali v obliki petstopenjske lestvice.

3.2 Pilotska raziskava
3.2 Pilot test
Pred anketiranjem na terenu je bila izvedena pilotska raziskava, ki je
zajela 5 odstotni vzorec glede na končno število vseh anket. Namen pilotske
raziskave je bilo odkriti morebitne nejasnosti glede zastavljenih vprašanj.
Anketiranci pilotske raziskave niso bili povezani s proučevano problematiko
in niso živeli na proučevanem območju . Njihove pripombe glede razumevanja vprašanj so bile upoštevane pri izdelavi končnega vprašalnika.

3.3 Opis vzorca in izvedba anketiranja na terenu
3.3 Sampling pool description and survey application on the field
Anketa je bila izvedena novembra in decembra 1998 in jan ua rja 1999.
Lokalne prebivalce in obiskovalce smo anketirali neposredno na območju
Zgornje Selške doline (naselja Železniki, Zali log, Spodnje Danje, Sorica,
Soriška planina), strokovna javnost pa je anketni vprašalnik izpolnila samostojno, ker jih večina živi razpršena izven območja proučevanja. Anketirancem je bila zagotovljena anonimnost odgovorov, ker to povečuje verjetnost, da bo vprašani odgovarjal v skladu s svojimi prepričanji in stališči .
Sil ka 1: Preko Ratitovca, kjer na
zgornji gozdni meji poteka intenzivno zaraščanje pašnikov, poteka eden od dveh krakov širjenja medveda iz osrednjega območja v Alpe (Foto: Janez
Logar)
Figure 1: Over Ratitovec, where
on the upper forest line an intensive growfh over grass/and is in
process, there is one of the two
sections of bear widespreading
from the central area to the Alps.
(Photo: Janez Logar)
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Za proučitev stališč o medvedu smo oblikovali naslednje skupine anketirancev:
· lokalne prebivalce, ki živijo na proučevanem območju,
· strokovno javnost (gozdarji, biologi, krajinarji), ki se ukvarja s problematiko živalskih vrst in kulturne krajine, in
· obiskovalce proučevanega območja, ki s problematiko niso neposredno povezani in živijo izven območja ter predstavljajo t. i. pogled od zunaj.
Anketirance je sestavljala populacija 162 ljudi. Spolna, izobrazbena in
starostna struktura anketirancev je razvidna v preglednicah 1 in 2.
Skupina 1 Group

Zenske
Women

Lokalno prebivalstvo 1 Locals

25

Strokovna javnost 1 Experts
Obiskovalci 1 Visitors

8
24

Skupaj 1 Total

57

Moški Osnovna šola
Men Primary school

1

Skupina 1 Group
Lokalno prebivalstvo/ Locals

12

o

Obiskovalci 1 Visitors

21
14

Skupaj 1 Total

26

o

26
7

30

3
29

27

60

19-40 let 41 let in več
Povp. starost
years years and over Average age

0-18 let
years

Strokovna javnosU Experts

Srednja šola
Secondary school

31
44

105

1

Preglednica 1: Spolna in izobrazbena struktura anketirancev
Table 1: Gender and educational
structure of the respondents

15
35

29
17

39,8

36

16
62

36,2

Višja ali visoka šola Skupaj
Faculty
Total
4
56

45
24
73

,

52
54
162

Preg lednica 2: Struktura anketirancev po starosti
Table 2: Age structure of the
respondents

37,9

1

86

3.4 Metoda obdelave podatkov
3.4 Data analysis method
Po opravljenem terenskem delu je sledilo šifriranje vprašalnikov in
oblikovanje baze podatkov v programu Excel 7.0, kjer so bile opravljene
frekvenčne analize odgovorov. Odgovore na prvo vprašanje, kjer je bilo
možno odgovoriti tudi grafično z obkrožanjem območij, smo obdelali po
ključu krajinske regionalizacije Slovenije (MARUŠIČ 1 JANČIČ 1998).
Ostale odgovore smo statistično obdelali z računalniškim programskim
paketom Statistica 5. O.

4 REZULTATI
4 RESULTS

4.1 Vpliv čustev na stališča o medvedu
4.1 Emotional influences on attitudes about bear
S statistično analizo in kombinacijo odgovorov smo izluščili dejavnike,
ki najbolj vplivajo na stališča, ki jih imajo ljudje o medvedu.
Največje zanimanje za medveda kot naravni fenomen se kaže pri strokovni javnosti in je precej veliko tudi pri obiskovalcih (grafikon 1). Pri
lokalnem prebivalstvu je zanimanje za medveda dosti manjše, sta pa zato
strah in občutek ogroženosti večja. Najmanj ogrožena od bližine bivanja
medvedov se počuti strokovna javnost, ki bi jih bilo medveda tudi najmanj
strah. Ta skupina je tudi edina kategorialno zavrnila možnost, da bi jih
medvedov prihod v njihovo bližino pustil ravnodušne, česar ne moremo
trditi za lokalno prebivalstvo. Prav domačini imajo kljub najmočneje izra-
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Grafikon i Čustvena stanja različnih skupin ljudi do medveda
Gra ph 1: Emotional relations of
different groups of people towards
bear
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ženemu strahu pred zverjo hkrati tudi najvišjo oceno ravnodušnosti do
prihoda medveda v njihovo bližnjo okolico.
Ko so posamezne skupine ocenjevale medvedove lastnosti (grafikon
2), se je izkazalo, da se zdi medved najbolj simpatičen strokovni javnosti
in skoraj enako obiskovalcem . Hkrati pa ocena medvedove simpatičnosti
precej pade pri domačinih. Ocene za koristnost so v primerjavi s simpatičnostjo nekoliko nižje, potek krivulj pa pri obeh kriterijih sovpada. Koristnost priznava medvedu le strokovna javnost.
Strokovnjaki in obiskovalci medveda v normalnih okoliščinah nimajo za
krvoločnega in napadalnega, čeprav priznavajo obe lastnosti kot možni v
določenem spletu okoliščin. Najbolj tolerantna do medvedove napadalnosti
Grafikon 2 : Ocene medvedovih
lastnosti po skupinah
Graph 2 · Group evaluations of

bear nature
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je strokovna javnost, obiskovalci pa so do medvedovih negativnih lastnosti
bolj tolerantni od domačinov.

4.2 Vpliv znanja na stališča o medvedu
4.2 Influence of knowledge on attitudes about bear
Najprej poglejmo, odkod črpajo anketiranci svoje znanje o medvedu
(grafikon 3). Lokalno prebivalstvo se od ostalih skupin razlikuje po veliki
stopnji informiranosti od drugih ljudi, predvsem lovcev. Dnevni tisk je najbolj
pogost vir informacij o medvedu pri obiskovalcih, pri domačinih pa je na
drugem mestu . Strokovnjakom so najpomembnejši informacijski vir knjige
in šola, ki pa so lokalnim prebivalcem najmanj pogosti vir informacij.
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Pri oceni medvedove teritorialne razširjenosti v Sloveniji zasledimo
tendence regionalnega zaznavanja pri strokovni javnosti in ozkega in v
veliko primerih celo točkovnega zaznavanja pri lokalnih prebivalcih . Povprečno število regij , kjer po mnenju anketirancev živi medved, je pri strokovni javnosti 6,1, pri obiskovalcih 4,6 in pri lokalni javnosti samo 3,4 (regije
iz ključa krajinske regionalizacije Slovenije, MARUŠIČ 1 JANČIČ 1998).
Čeprav lokalno prebivalstvo medvedu pripisuje najmanjši areal , pa jih
več i na (91 %) men i, da je medved živa l. ki potrebuje velik teritorij .
Strokovna ocena številčnosti populacije medveda v Sloveniji se giblje
med 350 in 400 medvedi (SIMONIČ 1998). Srednja vrednost števila medvedov pri obiskovalcih in strokovni javnosti je 300 , pri lokalnih prebivalcih
pa le 1OO. Kljub nizkim ocenam s strani lokalnega prebivalstva jih skoraj
polovica (45,5 %) meni, daje medvedov v Sloveniji preveč oz. veliko preveč,
41 %pa jih meni, da je število medvedov ravno pravšnje (odgovori v obliki
5-stopenjske lestvice). Pri strokovnjakih so odgovori najbolj uravnoteženi,
prevladuje odgovor ravno prav (50%), temu sledi odgovor preveč (31 %).
Obiskovalci menijo, da je medvedov v Sloveniji ravno prav (52 %) oz.
premalo (26 %).
Neposredno izkušnjo srečanja z medvedom v naravi je doživelo največ
strokovnjakov (47 %), nato domačinov (23 %) in najmanj obiskovalcev (13
%). Pri tem velja poudariti, daje skupina. ki ima najmanj odklonilno mnenje
glede sobivanja človeka in medveda, doživela tudi največji odstotek srečanj
z zverjo. Ta podatek nas vodi k sklepu, da izkušnja z medvedom v naravi
manjša predsodke in zato pozitivno vpliva na mnenje o medvedu.
Glede možnosti sobivanja medveda in človeka (grafikon 4) obiskovalci
menijo, da je njihova okolica najbolj tolerantna, čeprav tudi strokovna
GozdV 57 (1999) 9
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javnost za svojo okolico meni, da sprejema sožitje medveda in človeka s
pozitivnim predznakom. Nasprotno so domačini prepričani, da sobivanje
človeka in medveda v njihovi okolici ni možno. Pri tem navajajo kot najbolj
negativno usmerjene svoje sosede in prijatelje. Glede mnenja partnerja in
otrok velja poudariti, da so moški anketiranci pogosteje samozavestno
razglasili ženino mnenje identično svojemu kot obratno.

4.3 Vpliv izkušenj na stališča o medvedu
4.3 Influence of personal experiences on attitudes about bear
Pri predvidenih reakcijah ob srečanju z medvedom (grafikon 5) bi se
na splošno največ ljudi skušalo medvedu neopazno izogniti, od tega je
%

Grafik on 5: Predvidene reakcije
pri srečanju z medvedom
Graph 5: Anticipated reactions
when encountering a bear
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največji odstotek strokovne javnosti in najmanjši odstotek domačinov. Pri
tem sklopu vprašanj so najbolj podobno odgovarjali obiskovalci in domačini .
Zanimivi so nekateri dodatni odgovori strokovne javnosti, npr. skušal bi ga
skrivaj opazovati.
Ključno vprašanje , ki izraža stališče do medveda, je vprašanje, ali ima
medved pravico do sobivanja s človekom. Odstotek vseh anketirancev, ki
medvedu odrekaj o pravico do sobivanja s človekom, je relativno visok, in
sicer znaša 18 %. Od tega je takega mnenja kar 14 % domačinov, 3 %
obiskovalcev in le 0,6 %strokovne javnosti.
Pomemben je tudi podatek, kako izobrazba anketirancev vpliva na
priznanje pravice medvedu. če pogledamo grafikon 6, ugotovimo, da višja
stopnja izobrazbe pripomore k bolj strpnemu pogledu na medvedovo bivanje.
Zanimivi so tudi podatki, ki kažejo, kako priznanje pravice vpliva na
vrednotenje številčnosti populacije medveda (grafikon 7). Tisti anketiranci,
ki med v edu priznavajo pravico do sobivanja s človekom, trdijo, da je medvedov v Sloveniji ravno prav, in ne premalo. Obratno pa anketiranci, ki
medvedu ne priznavajo te pravice, trdijo, da je medvedov v Sloveniji preveč .
Ob tem velja upoštevati mnenja strokovnjakov (POLIČ 1999), da ima
človek lahko o nekem objektu več prepričanj, a v določenem trenutku
upošteva le eno. Posebej nestabilna so tista stališča, ki imajo velik obseg
neprivrženosti in so domnevno pogojena z neznanjem. Tako lahko obiskovalci in domačini zaradi slabše spoznavne sestavine hitreje podlegajo
spremembam stališča, na kar lahko vplivajo že manjše čustvene spremembe.
Glede mnenja o tem, kateri organ je najbolj pristojen za odločanje o
medvedovi usodi, si anketiranci po skupinah niso enotni. Lokalno prebivalstvo izmed vseh skupin najbolj zaupa lovcem (28 % vseh odgovorov),
sebi (18 %) in kmetom (14 %). Hkrati ne zaupa državnim institucijam in
naravovarstvenim organizacijam . Strokovna javnost in obiskovalci imajo
bolj podobno mnenje o tem, kdo naj odloča o medvedu. Na prvem mestu
se pri obeh skupinah pojavlja pristojno ministrstvo (strokovna javnost 24
%, obiskovalci 25 %). Na drugem mestu so pri obiskovalcih naravovarstvene organizacije (21 %), pri strokovni javnosti pa lokalno prebivalstvo (19
%) .
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Grafikon 6: Vpliv stopnje
izobrazbe na pravico do sobivanja
Graph 6: Influence of educational
level on the attitude to the right of
cohabitation

Slika 2: Medved je živo bitje, ki
ustrezno spreminja
in prilagaja svoje ravnanje.
Večja je možnost biti zadet od
strele kot napaden od medveda
(SIMONIČ 1998). (Foto: Marko
okoli š činam

Jonozovič)

Figure 2: The bear is a living
creature that changes and
adapts its actions according to
the circumstances. There is
higher probabifity to be struck by
lightning than attacked by bear
(SIMONIČ 1998). (Photo: Marko
Jonozovič)
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Graph 7: Evaluation of bear
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stated right of cohabitation
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Zanimiv je tudi podatek, da daje strokovna javnost izmed vseh skupin
najmanj pristojnosti lovcem, čeprav prihaja ravno iz njenih krogov največji
odstotek lovcev.

5 ZAKLJUČKI
5 CONCLUSIONS
Kompleksnost pojava vračanja medveda v kulturno krajino zahteva
trezen in strokovno argumentiran razmislek glede prihodnjega ukrepanja
oz. glede t. i. biopolitične strategije upravljanja. Tradicionalno varstvo
narave ne bo kos novim izzivom, ker sloni na antopocentrični okoljski etiki.
Sodobno varstvo narave pa postavlja drugačne zahteve, predvsem v smislu
varstva prvobitnosti v naravi. Prvobitnost se obravnava kot naravno
stanje okolja, čeprav gre za naravno stanje posameznih sestavin okolja.
Prav gotovo je, da medved kot krovna živalska vrsta sodi v ta sklop. Naravo
moramo vrednotiti ne zaradi vrednosti, ki jo ima za nas, temveč zaradi
njene inherentne vrednosti.
če analiziramo odgovore vseh anketirancev, ki menijo, da medved nima
pravice sobivati s človekom, ugotovimo, da so čustva (strah in občutek
ogroženosti) tista, ki medvedu odrekajo pravico do obstoja (grafikon 8).
Prav med negativno nastrojenimi je namreč največji odstotek tistih, ki
menijo, da je medved krvoločna in nevarna zver. Hkrati mu ti anketiranci
ne priznavajo posebne koristi in ga ocenjujejo kot nesimpatično žival.
Najbolj diferencirane ocene glede pozitivnih in negativnih medvedovih
lastnosti ima strokovna javnost, najmanj pa lokalno prebivalstvo (glej
grafikon 2).
Precejšnje razlike med proučevanimi skupinami lahko razlagamo z
različnimi okoliščinami, v katerih se te skupine nahajajo, z njihovim različnim
obsegom vpletenosti v problem, s splošnim poznavanjem in osveščenostjo .
Sprva ljudje izhajajo iz idealiziranih predstav, ko pa spoznajo omejitve, se
njihove sodbe spreminjajo v manj idealizirane, vendar še sprejemljive
rešitve (npr. medved naj živi, vendar ne v bližini naše vasi) . Obiskovalci, ki
ne živijo na proučevanem območju in povečini izhajajo iz mestnega okolja,

390
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se odzivajo v skladu z idealiziranimi predstavami, ker niso neposredno
vpleteni in ker se ne odloča o njihovem interesu (tako kot strokovnjaki gojijo
zanimanje za medveda, samo da bi jih bližina bivanja medveda pustila
bolj ravnodušne- glej grafikon 1). Taki rezultati smiselno sovpadajo s predhodnimi raziskavami o odnosu človeka do velikih zveri (npr. primerjava z
obiskovalci živalskega vrta ; KORENJAK J ADAMIČ 1996). Obiskovalci v
naši raziskavi tudi edini menijo, da je medvedov ravno prav (52 %) oz.
celo premalo (26 %).
Ocene skupin, kako se njihova okolica odziva na možnost sobivanja
človeka z medvedom, zelo sovpadajo z njihovimi lastnimi stališči, zato
sklepamo, da gre za visoko raven identifikacije z lastnim okoljem . Vse
skupine navajajo kot najbolj negativno nastrojene svoje sosede (grafikon
4) .
Glede negativne nastrojenosti nekaterih domačinov do medveda (14
%prebivalcev medvedu odreka pravico do sobivanja s človekom, 45% jih
meni, da je medvedov preveč oz. veliko preveč) velja poudariti, da njihova
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nastrojenost izvira predvsem iz strahu in negativnih izkušenj zaradi gospodarske škode na domačih živalih, čeprav je bila ta sanirana.
Izkušnje na terenu in spoznavno vedenje najbolj vplivajo na oblikovanje
objektivnejšega in s tem tudi bolj strpnega pogleda na medveda. Strokovna
javnost ima zaradi dobrega poznavanja problema izmed vseh skupin najbolj
stabilno stališče do medveda, zato predvidevamo, da je moč stališča pri
tej skupini največja in zato obseg neprivrženosti najmanjši. Obiskovalci
in domačini sta skupini, ki imata obseg neprivrženosti velik in je zato njuno
mnenje zaradi šibke spoznavne sestavine lahko hitro spremenljivo (njihove
ocene niso tako diferencirane in jasne kot pri strokovni javnosti, velikokrat
prevladujejo srednje ocene). Obe omenjeni skupini sta tudi precej pod
vplivom medijev oz. drugih ljudi (v primeru lokalnega prebivalstva so to
lovci - grafikon 3).
Prebivalci in obiskovalci Zgornje Selške doline nimajo dolgoletnih izkušenj z medvedom in ga zato ne poznajo dovolj. Resnično poznavanje krepi
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Grafikon 8: Vpliv čustev na
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samozavest in odpravlja neutemeljen strah, kar ustvarja pogoje za strpno
sožitje.
Ni prav, da bi o usodi medveda odločala čustva tistih, ki medveda slabo
poznajo. Slabo poznavanje verjetno ni samo njihova krivda. Vnaprejšnje
upoštevanje javnosti pri konkretnih odločitvah lahko zagotovi uspeh varstvenih prizadevanj, zato morajo biti javnomnenjske raziskave narejene pravočasno, in ne šele ko nastane konfliktna situacija.
Naloga strokovnjakov in odgovornih je strateški načrt za upravljanje z
vsemi tremi velikimi zvermi (volk, ris, medved) v Sloveniji. Potrebno bo
ugotoviti nosilno kapaciteto in primernost habitatov, minimalen prag številčnosti za ohranjanje genetske raznolikosti, ugotoviti, kako javnost sprejema vračanje živali, in urediti nedorečena rabo prostora (nezavarovana
paša, ponovno oživljanje ovčereje v osrednjem območju medveda ipd.).
Sedanji koncept komuniciranja z javnostjo verjetno ne bo zadoščal v bodoče
pa tudi preplačevanje gospodarskih škod prizadetim ne daje dolgoročnih
rešitev. Smernice in priporočila Sveta Evrope iz leta 1988 o varstvu rjavega
medveda in zaščiti habitatov vključujejo tudi organiziranje propagandnih
akcij in integralno varstvo vitalnih habitatov.
Ohranitev medveda je predvsem v rokah ljudi in je pogojena z njihovo
pripravljenostjo na sožilje z naravo ali onemogočena z netolerantnim
nasprotovanjem. Zato je poznavanje problema za oblikovanje objektivnejšega stališča še kako pomembno, saj je prav od tega odvisen obstoj največje evropske zveri.

Public Opinion on Bear in the Upper Selška Valley Case
Summary
The spread of brown bear population on the edges from the central area and to other parts of Slovenia
with declining living conditions and adequacy of habitats has moved the central point of the problems between
the bear and the man to the urban area. The active preservation task of endangered species including the
bear, is to find bearable means of cohabitation of man with bear. As in the urban area, public opinion
should be taken into consideration apart from taking care for bear population and it's habitat protection.
Ta king into consideration people's attitudes is one of the bases of preservation of this speci es and guarantees
the legitimacy to the decisions connected with brown bear or big beasts population management,
respectively.
Public opinion survey has been, on geographically united area of the Upper Selška Valley and Jelovica,
examining the attitudes of three groups of people about cohabitation possibilities of man and bear: local
inhabitants, expert public, and visitors to the area. The surveyed area, where the more frequent presence
of the bear was noticed in the last four years, is sparsely inhabited with dropping agricultural production,
and with intensive growth in process over grazings and meadows.
With the influence of emotional variable on attitudes big differences are present among surveyed groups.
Experts, as foresters, biologists, and urbanists, would not have stayed indifferent by bears influence. Their
feelings of threat would be overcome by curiosity for this an im al species. While among local inhabitants,
the emotion of fear and feelings of threat would be prevalent, both resulting from ignorance and lack of
knowledge. Because of the weaker cognitive vari ab le the locals and partly the visitors are prone to quicker
changes in attitudes under the influence of even mi nor emotional changes. Evaluations of vis ito rs coincide
with evaluations of experts, nevertheless, the first on es expressing stronger emotions of fear and feelings
of threat.
The highest levels of usefulness of the bear are attributed by the experts, who do not consider bear to
be bloodthirsty and offensive in normal circumstances. Visitors are more tolerant to the bear's nature than
locals, to whom the bear seems to be the least sympathetic. Locals acquire their knowledge about bear
from other people like hunters. Daily press is the most common source of information among visitors, whereas
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it positions second among locals. The most important sources of information to experts and, on the other
hand the least important sources to the Jocal inhabitants, are schools and books.
Expert public is the best acquintanced with the territorial widespread of brown bear, while it is the most
underestimated among local inhabitants who describe the areal more as spots. The estimate of bear
population size in Slovenia is around hundred by local inhabitants. This underestimated relation to population
size does not influence the evaluation. as most of them believe, that there are either too many bears or
even much too many. The prevalent opinion of experts is there are just enough bears in Slovenia .
Group of experts has the most positive opinion about cohabitation of men and bear and has also
experJenced the highest percentage of encounters with a beast in nature. We are tempted to believe that
personal experience reduces the prejudices and positively influences personal evaluation .
The visitors believe their surrounding is the most tolerant to the bear, where the locals state their
neighbours, friends, and relations are the most negatively orienfed towards it. Male respondents more
often self-consciously declare, their spouses' opinions are identical to their own. than vice versa .
To the key question of bear's right to cohabitation with man there is relatively high percentage of all the
surveyors that deny that right, 18 percents. That is 14 percents of local population , 3 percents of visitors,
and only 0.6 percents of experts.
Higher educationallevels of respondents add to the more tolerant view on bear. The respondents, that
recognize bear's right to cohabitation, in average evaluate the number of bears in Slovenia is adequate,
where the respondents that deny that same right believe bears are to many.
Visitors and experts have similar view to the question of who is it to make decisions on bear, they both
put the ministry in charge on the first place. Local inhabitants trust mostly the hunters, themselves, and
peasants and , at the same time, do not cherish a particu!ar confidence towards state institutions and
nature-conservationists associations. Experts entrust the !east authority towards hunters, even when most
hunters come from their own surrounding.
Personal experiences from the field and cognitive behavior are the two components that influence the
objective and with that tolerant view on bear the most. Expert group has the most stabilized attitudes,
whereas the visitors and to even greater extent local inhabitants are allegiant, which makes their opinion
togetherwith weak cognitlve variable and influences of significant others as hunters and daily press, quickly
changeable. Preservation of the biggest of European beasts more or less depends on readiness of people
for tolerant cohabitation . The acquaintance to the problem and accurate information are the conditions to
suppress intolerant opposition and indirectly to lower the fear and feelings of endangerment - the two
concealed reasons underneath antagonism .
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Razprave
GDK: 145.78 Yponomeuta evonymella L. + 176.1 Prunus padus L. : (497 .12*13)

Biologija in naravna regulacija čremsovega zapredka rja ( Yponomeuta
evonymella L., Yponomeutidae, Microlepidoptera)
Maja JURC*
Izvleček:

Jurc, M.: Biologija in naravna regulacija čremsovega zapredkarja (Yponomeuta evonymeJ/a t., Yponomeutidae .
Microlepidoptera). Gozdarski vestnik, št. 9/1999 . V slovenšči ni , cit. lit. 20.
V Poročilu o zdravstvenem stanju gozdov na OE Murska Sobota v letu 1998 poročajo o golobrstu čremse (Prunus
padus L.), ~ i ga je v sestojih črne jelšev revirju Polana povzročil čremsov zapredkar (Yponomeuta evonymella l.) .
l etos smo v istih sestojih ponovno ugotovili golobrst, čremsa pa je nato ponovno olistala . Opisujemo bionomijo in
naravno regulacijo čremsovega zapredkarja ter podajamo nekaj misli o vplivu golobrsta na sestojno ekologijo.
Ključne besede: čremsov zapredkar, Yponomeuta evonymella

L.,

čremsa , Prunus padus

L. golobrst, Prekmurje.

1 UVOD
Po podatkih Poročila o zdravstvenem stanju gozdov na OE Murska
Sobota v letu 1998 (BELAK 1LEJ KO 1999) ter pri ogledu sestojev jelševega
gozda (Ainetum s. l.) v revirju Polana z gozdarjem Igorjem Kovešem dne
26. 7. 1999 smo ugotovili golobrst in ponovno olistanje čremse (Prunus
padus L.). Menimo, da je golobrst povzročil čremsov zapredkar
(Yponomeuta evonymella L.).

2 TAKSONOMSKA UVRSTITEV ČREMSOVEGA ZAPREDKARJA
Vrsto uvrščamo po avtorjih v novejšem času v družino Yponomeutidae
(REJCHHOLF-RIEHM 1991, GERSHENSON 1 ULENBERG 1998 ,
ULEN BERG 1999), po avtorjih iz starejšega obdobja pa v poddružino
Hyponomeutinae (ESCHERICH 1931) ali v družino Tineidae {ŽIVOJINOVIC
1970). Filogenijo družine Yponomeutidae so raziskovali že v 18. stoletju .
Leta 1738 je entomolog Reaumur objavil risbe jajčnih legel, gosenic, bub
in odraslih osebkov (adultov) še neopisanih moljev zapredkarjev. Prvi opisi
le-teh segajo v obdobje Linneja (ULENBERG 1999). čremsovega zapredkarja je opisal Linne leta 1758. Rod Yponomeuta (Latreille, 1796) je že
pred pribl. 200 leti obsegal še vrste Y. pade/la (Linne, 1758), Y malineflus
(Zeller, 1838), Y cagnagella (Hubner, 1813), Y rorrel/a (HObner, 1796), Y
irrorrella (HObner, 1796), Y plumbeila (Denis & Schiffermuller, 1775), Y
sede/la (T reitsch ke, 1832) (http :1 /alun . uio. no/zoomus/norlep/lister/
liste2.html). Vrste družine Yponomeutidae so razširjene po celem svetu,
le v arktičnih predelih in puščavah jih ni. Poddružina Yponomeutinae obsega
231 vrst, med katerimi so številne z nejasnim taksonomskim položajem .
Te vrste so razvrščene v 25 rodov (GERSHENSON 1 ULENBERG 1998).
V tej poddružini je več gospodarsko pomembnih vrst.
1

3 O VRSTAH RODU YPONOMEUTA
*doc. dr. M. J. , univ. dipl. inž.
gozd ., Biotehniška fakulteta , Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Večna pot 83, 1001
Ljubljana, SLO
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Vrste tega rodu z lahkoto prepoznamo. Vse imajo podolgovata krila z
rahlo zaokroženimi vrhovi, prednja krila so bela ali sivkasta s številnimi
drobnimi črnimi pikami, zadnja krila so temnosivorjava. Večina vrst se med
sabo loči po številu in razporeditvi pik na prednjih krilih in oprsju ter po
intenziteti sive barve prednjih in zadnjih kril. Y. sede/la Treits . ima prednja
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krila popolnoma siva in na terminalnem delu nima pik. Y. plumbella D. & S.
ima precej siva krila, razločevalen znak je ena večja črna packa v bližini
oprsja in druga na vrhu kril. Vrsti Y. rorrel!a Hubn. in Y. irrorella Hi.ibn. imata
precej siva prednja krila, sivina se stopnjuje od osnove proti vrhu kril,
najintenzivnejša pa je v centru kril ter oblikuje temen terminalen obrobek.
Naslednje tri vrste nekateri taksonomi ne priznavajo kot vrste in jih obravnavajo kot Y. pade/la kompleks (zbirna vrsta). Molji te skupine so spremew
nljivi v barvi, strukturno pa so si zelo podobni. Ločevanje posameznih vrst
te skupine je pri odraslih osebkih nezanesljive, vendar se molji te skupine
jasno razlikujejo glede na gostiteljske rastline in oblike gosenic. Nekateri
menijo, da se populacija te zbirne vrste deli na rase, ki se v sedanjem času
oblikujejo v vrste, med katerimi razlike še niso velike. Tako se gosenice Y.
pade/la L. prehranjujejo v velikih skupinah v za pred kih z vrstami iz družine
rožnic (Rosaceae). Y. maline/Jus Zell. ima podobno življenjsko okolje kot
prej omenjena vrsta, prehranjuje pa se samo z listi jablane in hruške. Y.
cagnagella Huhn. se pojavlja na navadni trdo les ki in na goje ni sorod ni vrsti
Euonymus japonica Thun. Navadna trdoleska je hrana tudi vrstama Y.
irrorella HObn. in Y. plumbella HObn. Y. sede/la Treits. se lahko prehranjuje
tudi s navadno trdolesko, v Veliki Britaniji se značilno pojavlja na homulici
( Sedum telephium L.). Y. rorrella je bila najdena na vrbah. Vrsta Y. evonymella L (čremsov zapredkar) se vedno pojavlja izključno na čremsi (REICHHOLF-RIEHM 1991 ), Živojinovič (1970) pa navaja kot možne gostitelje še
vrste rodu jerebik (Sorbus) ter Rhamnus frangula L (preglednica 1).
Vrsta, ki se pojavlja na čremsah v Prekmurju, je po taksonomskih ključih
(ESCHERICH 1931, REICHHOLF-RIEHM 1991, CHINERY 1993)
Yponomeuta evonymella L.

4

ČREMSOVZAPREDKAR

Opis vrste: Majhen metulj. Sprednja krila so velika od 1,0 do 1,3 cm,
so ozka, srebrnobela, s petimi črtami črnih pik po dolžini, na spodnjem
robu sprednjih kril je v črti 9-11 pik. Zadnji par kril je dimnatorjav s temnimi
robovi, širši in krajši kot prednji. Tipalke so dolge, nežne, ponavadi dosegajo
dve tretjini dolžine prednjih kril. Pri mirovanju so krila zvita okoli telesa,
zato so molji cevaste oblike (slika 1). Če jih vznemirimo, hitro poletijo v
zrak in kmalu spet sedejo na podlago. Aktivni so ponoči.
Habitat: Pojavlja se na robovih listnatih gozdov, na posamično rastočih
grmih in drevesih. Najdemo ga v nižinskih listnatih gozdovih pa tudi do
gozdne meje listavcev.
Razširjenost: Areal vrste je cela Evropa. O najdbi vrste Y. evonymella
L v Prekmurju na lokacijah Gančani in Bukovniško jezero je poročal
Gomboc (1994).
Abundanca: Spreminja se od leta do leta, na splošno je vrsta nagnjena
k prenamnožitvam.
Bionomija: Letajo od konca junija (v južnem delu areala) ali sredine
julija (v severnem delu areala) do avgusta. Samica odloži na gladko lubje
mladih vej od 50 do 80 jajčec v kupčke, ki jih namešča kot strešnike, ter
leglo prekrije s sluzastim izločkom iz zadka. Ta je sprva rumenkast, kasneje
postane rjav in otrdi. Po treh do štirih tednih se izležejo gosenice, ki začnejo
oblikovati zapredek in v njem prezimijo. Od sredine marca gosenice zapuščajo legla in se podajajo na razvite popke, kjer od osnove proti vrhu
obžirajo mlado listje. Lističe lahko poškodujejo tako, da le-ti rjavijo in
odpadajo. Po desetih dneh so gosenice velike 5 mm, rumenkaste s črnim
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Preg lednica 1: Vrste rodu Yponomeuta, ki se pojavljajo v zahodni Evropi (nomenklatura prilagojena po: POVEL 1984,
TOROSSIAN 1ROQUES 1989, MENKEN et al. 1992, LAUBER 1WAGNER 1998, ESCHERICH 1931, ŽIVOJINOVIC 1970)
Vrsta rodu Yponomeuta
Slivov zapredkar
Yponomeuta padella L.
Sinonimi:
Yponomeuta padel/us L.
Hyponomeuta padel/us L.
Yponomeuta variabilis Zeller

Jabolčni

zapredkar
Yponomeuta maline/lus Zeller

Cremsov zapredkar
Yponomeuta evonymella (L.)
Sinonimi :
Yponomeuta evonymellus (L.)
Yponomeuta _padi Zeller
Yponomeuta mahalebellus
Guenee

Gostitelj
Rosaceae
-črn trn (Prunus spinosa L.)
- enovrati glog (Crataegus monogyna Jacq.)
-navadni glog (Crataegus laevigata /PoireU
DC .)
- sliva (Prunus domestica L.)
- češnja (Prunus avium L.)
- jerebika (Sorbus aucuparia L.)
-šmarna hrušica (Amelanchier ovalis Med.)
-nikoli čremsa (Prunus padus L.)
Rosaceae
-jablana (Ma/us domestica Borkh.)
-lesnika (Ma/us sylvestris Mili.)
- hruška (Pyrus communis L.)
-drobnica (Pyrus pyraster IL./ Burgst.)
-zimska hruška (Pyrus niva/is Jacqu.)
Rosaceae
- čremsa (Prunus padus L.)
-vrste rodu Sorbus
- Rhamnus frangula L.
-nikoli navadna trdoleska (Evonimus
europaea l.)
IRosaceae
- rašeljika (Prunus mahaleb L.)

Vrbov zapredkar
Yponomeuta rorella (Hubner)

Z načilnosti vrste
- enoletna generacija
- 5 stadijev gosenic
- gosenice s črno glavo
-mlade gosenice ne grizejo listja
tako kot ostale vrste tega rodu .
začnejo s skeletiranjem od
roba proti sredini lista
- zabubijo se v zapredkih in
kokoni so pogosto združeni v
qručah

- enoletna generacija
- 5 stadijev gosenic
-gosenice s črno glavo
- kokone oblikuje v urejenih
vrstah na dnu zapredka
- enoletna generacija
-5 stadijev gosenic
- gosenice s črno glavo
-zap redek bel, v kepah

- enoletna generacija
- 5 stadijev gosenic
- gosenice s črno glavo
-enoletna generacija
- 5 stadijev gosenic
- gosenice s črno glavo

Salicaceae
-bela vrba (Salix alba L.)
-beka (Salix viminalis L.)
Sinonim :
- iva ( Salix caprea L.)
Yponomeuta rore/Jus (HObner)
- pepelnatosiva vrba (Salix cinerea L.) in
druge vrste rodu Salix
Yponomeuta irrorel/a (Hubner)
Celastraceae
- enoletna generacija
-navadna trdoleska (Euonymus europaea L.) -majhna rodnost (4-9 jajčec)
Sinonim:
- 5 stadijev gosenic
Yponomeuta irrorellus (Hubner)
-gosenice s črno glavo
-gosenice živijo posamično v
zapredkih na listih
Trdoleskov zapredkar
Celastraceae
- enoletna generacija
Yponomeuta cagnagella (HObner) - navadna trdoleska (Euonymus europaea L.) - 5 stadijev gosenic
Euonymus japonica Thun.
- gosenice s črno glavo
Sinonimi:
-zapredek bel, v kepah, postane
Yponomeuta cagnagel/us (HObner)
rahlo zlepljen
Yponomeuta cagnatellus (Hubner)
- gosenice oblikujejo kokone v
urejenih vrstah
Yponomeuta plumbella (Denis & Celastraceae
-enoletna generacija
SchiffermUJ ler)
-navadna trdoleska (Euonymus europaea l.) - jajčeca odlaga posamično
- 5 stadijev gosenic
-gosenice s rjavorumeno glavo
Sinonim:
Yponomeuta plumbel/us (Denis &
-gosenice se ne prehranjujejo v
SchiffermUIIer)
skupinah in bube se pojavljajo
posamično

Zapredkar seduma
Yponomeuta vigintipunctatus
(Retzius)
Sinonim:
Y. sede/Ja Treits.

Crassulaceae
- homu lica (Sedum telephium L.)

- dvoletna generacija
- 4 stadiji gosenic
- gosenice s črno glavo

Celastraceae
-navadna trdoleska (Euonymus europaea L.)

ščitkom in črnimi prsnimi nogami. Šele tedaj se začnejo zbirati v skupine
na višjih vejah in tam iz večjega števila listov oblikujejo prve zapredke.
Zapredku dodajajo nove liste in tako povečujejo gnezdo. V zapredku je
včasih tudi do 1.000 gosenic. Ko so vsi listi v zapredku požrti, zapustijo
gnezdo in oblikujejo novega. Junija se gosenice zabubijo v kompaktnih
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kokonih v gručah (kepah) v svilenih nitih zapredka ali v mreži med iztrebki
gosenic na spodnjih vejah gostitelja.
Poškodbe: V listnatih gozdovih se v toplih in sušnih letih pojavljajo
golobrsti. Tedaj so cele gostiteljske rastline prekrite z gnezdi čremsovega
zapredkarja. Poročajo o 50-odstotni defoliaciji črnega trna, ki ga povzroča
sorodna vrsta Y pade/la (MUNSTER-SWENDSEN 1982). V Sloveniji se
je leta 1998 v revirju Polana pojavil golobrst čremse, ki je zajel 40-50 %
čremse (BELAK 1 LEJKO 1999). Vendar škode ponavadi niso velike, ker
žretje listja poteka zgodaj spomladi, tako da se prizadete rastline ponovno
ob rastejo.
Zatiranje: Mehansko lahko vrsto uspešno zatiramo z rezanjem in uniče
vanjem vej, na katerih so zapredki. Nekaj laboratorijskih poskusov dokazuje, da obstajajo učinkovita sredstva za zatiranje zapredkarjev (MOWAT
1 CLAWSON 1988). Zatiranje gosenic je bilo uspešno z diflubenzuronom
(0,005 %) in s piretroidi, kot so fenvalerat cipermetrin in permetrin (0,001
%), ki so tako uspešni kot že uveljavljeno sredstvo triklorfon . V laboratorijskih pogojih so bila pri tretiranju jajčnih legel z gosenicami uspešna tudi
sredstva, kot so DNOC, triklorfon in fenitrotion . Kot uspešno in okolju
neškodljivo sredstvo se je izkazal preparat na osnovi Bacil/us thuringiensis
(MOWAT 1CLAWSON 1988). Potekajo tudi poskusi z uporabo atraktantov
na osnovi feromonov za skupino zapredkarjev (http:// nysaes. cornell. edu
1 pheronet 1 phlist 1 yponomeuta .html). Kemičnega zatiranja v sestojih in
urbanih področjih ne priporočamo .

5 VZROKI ZA NASTANEK GRADACIJE ZAPREDKARJEV TER
NJIHOVA NARAVNA REGULACIJA
Vremenski dejavniki
Vremenski dejavniki, kot sta temperatura in vlažnost, imajo odločilen
pomen pri pojavljanju gradacij zapredkarjev. Mile zime brez snega omogočajo uspešno preživetje gosenic v zapredkih . Za rojenje moljev (to je
zbiranje spolno zrelih osebkov kot rezultat izločanja feromonov samic,
letanje samcev ter kopula) je potrebna temperatura nad 12°C med 13°0 in
16 00 uro. Aktivnost moljev zelo naraste, če je ta temperaturni prag presežen.
Vroča in suha poletja ustrezajo samicam, ki takrat optimalno ležejo jajčeca.
Obdobja dolgotrajnejšega deževja v času rojenja ovirajo letenje, prepoznavanje med partnerji in hranjenje, kar pripelje do zakasnitve pri odlaganju
jajčec. Take razmere povzročijo pri gosenicah pomanjkanje teka, občutlji
vost glede parazitov ter selitev na rastline, ki niso gostitelji posameznih
vrst zapredkarjev. Tudi močnejši vetrovi, že s hitrostjo več kot 2m/s, resno
ovirajo let samcev.

Vpliv zajeda/cev, plenilcev in bolezni na dinamiko populacij
Zapredkarji imajo v Evropi številne naravne sovražnike. Različne vrste
imajo iste skupine škodljivih dejavnikov, ki pa se pojavljajo v različnem
številu . Najpomembnejši in najučinkovitejši redukcijski dejavniki so različne
vrste iz skupine os najezdnic (/chneumonidae) . Med njimi je Herpestomus
brunnicomis Grav., parazitoid larv in bub, zelo dobro prilagojen življenjskemu ciklu zapredkarjev. Leglico ima zelo kratko, vdira v kokone in leže
jajca v bube. Diadegma armillatum je parazitoid gosenic (HERARD 1
PREVOST 1996), prav tako ltoplector maculator, ki pa ima zelo širok
spekter gostiteljev (NIERHAUS-WUNDERWALD 1998). Muhe iz skupine
muh goseničark (Tachinidae) so prav tako pomembni parazitoidi kasnejših
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stadijev gosenic. številne vrste zemeljskih os (Chalcidoidea) pa so hiper~
paraziti pri zapredkarjih, kar pomeni, da zajedajo njihove naravne sovražnike. Predstavljajo učinkovit mehanizem, ki preprečuje, da bi se zajedalci
zapredkarjev razmnožili v taki meri, da bi ogrozili zapredkarje. Zajedalec
jajc Ageniaspis fuscicol/is Dalm. predstavlja izjemo tega pravila in zato je
najnevarnejši reduktor populacije zapredkarjev. Ima izjemno razmnoževalno sposobnost - zaradi pojava poliembrionije se pri tej vrsti iz enega
jajčeca razvije do 80 osebkov. Poleg tega je ta vrsta zelo selektivna pri
izbiri svojega gostitelja in napada le zapredkarje.
Druga skupina pomembnih naravnih sovražnikov so plenilci (predatorji).
Strigalica (Forficu/a auricu/aria L.) je plenilec jajc, prav tako larve tenčičaric
(Chrysoper/a/=Chrysopa/camea, Neuroptera: Chrysopidae). Drugi plenilci
posegajo v populacijo zapredkarjev predvsem v fazi razvoja gosenic. V
kolikor so sestoji gostiteljskih rastlin zelo presvetljeni in je vreme toplo, so
plenilci sposobni popolnoma uničiti praktično celotno populacijo zapredkarjev. Muha Agria mamil/ata Pand. je ena od pomembnih plenilcev in jo
pogosto najdemo na zapredkih (ESCHERICH 1942). O pomenu ptičev pri
kontroli zapredkarjev mnenja niso enotna.
Bolezni zapredkarjev povzročajo virusi, glive in ogorčice. Največkrat se
ti dejavniki razširijo v populaciji v času najintenzivnejšega prehranjevanja,
to je v petem larvalnem štadiju. Običajno povzročijo smrt gosenic v nekaj
dneh. V kolikor okužijo gosenice virusi, se ta močno napihne. Ob najmanjšem dotiku se razpoči in razpršijo se zelo virulentne kapljice, polne virusov.
Mrtve gosenice pogosto opazimo v velikih skupinah na zapredkih ali na
listju. Take okužbe in množični pogini so pogosti predvsem v dolgih deževnih
obdobjih ali v okoljih, kjer je velika zračna vlaga. Nemški raziskovalci (PURRINI
1SKATULLA 1977) poročajo o virusni bolezni- jedmi polihedrozi -,ki je okužila
vse stadije gosenic Y. pade/la (na Crataegus monogyna s. l.) in Y.
evonymella (na Prunus padus in Sa/ix sp.) v gozdovih v bližini Munchna.
Omenjena virusna okužba je najpomembnejši povzročitelj mortalitete
gosenic in predstavlja pomemben dejavnik prekinitve gradacije.
Lokalne prenamnožitve zapredkarjev se po določenem času končajo
zaradi vpliva naravnih regulacijskih dejavnikov, kot so neugodne vremenske
razmere, konkurenca med osebki iste vrste za hrano ali med antagonisti.
Naravni sovražniki ne morejo preprečiti gradacije, ker se v dovolj velikem
številu razmnožijo prepozno, pomembno pa skrajšajo čas gradacije, med
gradacijami pa regulirajo število svojih gostiteljev.

6 ZAKLJUČKI
Čremsov zapredkar se pogosto pojavlja v prenamnožitvah, vendar škode
niso velike zaradi zgodnjega golobrsta gostitelja, ki kmafu ponovno olista.
Ponavljajoči se golobrsti pa vodijo zaradi zmanjševanja asimilacijske površine v izčrpavanje gostitelja, ki sčasoma začne izgubljati prirastek, slabše
cveti in manj obrodi. Manj semena povzroča zmanjšane prehrambene
zmogljivosti za primarne konzumente semen (ptice, sesalce). Povečanje
živalske hrane v obliki enormnih količin gosenic (nazoren podatek je, da
se na črnem trnu pojavlja v povprečju 488 gosenic vrste Y. pade/la na m2
površine listja (MUNSTER-SWENDSEN 1982)) pa vsekakor pozitivno
vpliva na njihove konzumente in naprej na konzumente le-teh. Presvetlitev
podrasti zaradi nekajmesečne redukcije asimilacijskega aparata vsekakor
tudi vpliva na mikroklimo, floro in favno sestaja. Hranila, ki so sicer vezana
v čremsovih listih in se v daljšem časovnem obdobju polagoma sproščajo
398
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ob razgradnji listja v opadu, se z iztrebki čremsovega zapredkarja naglo
vrnejo v naravni obtok hranil v gozdu. Verjetno imajo pri tem dogajanju ob
golobrstu čremse največjo korist nadstojna drevesa črne jelše ali hrasta,
ki zaradi nepoškodovanega listja izkoristijo nenaden dotok hranil. To so le
razmišljanja. Vprašanje, kaj pa se v resnici dogaja v sestojih z gosto
podrastje čremse, ki jih v nekajletnih presledkih prizadene golobrst, pa bi
bil zanimiv raziskovalni izziv.
Zatiranja čremsovega zapredka rja ne priporočamo, saj gradacije ustavljajo že same prena množitve parazitov, parazitoidov in predatorjev, ki sledijo
prenamnožitvam zapredkarjev. Tudi mrzlo in deževno vreme deluje inhibitorno na vse molje in ustavlja prena množitve. Uporaba biotskega zatiranja
zapredkarjev (npr. na osnovi Bacil/us thuringiensis in virusov) ali atraktantov, kot so feromoni, je vsekakor perspektivna, ampak je danes še v
fazi razvijanja tehnologije izdelave in uporabe.
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Iz domače in tuje prakse
Gradacija molja macesnovih iglic (Coleophora laricella) v Trenti
Molj macesnovih iglic ( Coleophora faricella) je
eden od najzvestejših spremljevalcev macesna, saj ga
srečamo povsod, kjer raste macesen. Napada drevesa
vseh starostnih razredov, od najmlajših pa do starih
macesnov, najraje na sončnih jugozahodnih in zahodnih legah. Ima enoletno generacijo, roji pa odvisno od
toplote oziroma nadmorske višine od maja do julija.
Poškodbe povzročajo gosenice, ki se zavrtajo v iglice
in jih minirajo. Prezimijo bodisi v izvrtanih iglicah ali
pa v zapredkih v pazduhah popkov ali na deblu. Spomladi nadaljujejo z žrtjem, dokler se ne zabubijo. Ena
gosenica na leto minira 1-2 iglici, naslednje leto pa še
10-12 iglic . Samica odloži na macesnove iglice do 80
jajčec (Ž. Kovačevič: Primjenjena entomologija,
Zagreb 1956).
Množičen pojav molja macesnovih iglic smo opazili sredijunijaJ 999 v macesnov ih gozdovih na zgornji
gozdni meji v oddelkih 57, 58 in 59 v gozdnogospodarski enoti Soča- Trenta (pobočja Kuka, okolica
Planine za Skalo in Planine za Črnim vrhom). Grada-

cijaje zajela 115 ha strnjene površine redkih vrzelastih
macesnovih gozdov na zgornji gozdni meji na nadmorski višini od 1.400 do 1.750 m, pretežno na zahodnih in jugozahodnih legah. Zanimivo je, da gozdovi v
nižjih nadmorskih višinah kljub obilici macesna niso
prizadeti.
Različni viri navajajo, daje molj macesnovih iglic
zelo trdovraten in vztrajen gost na macesnu; sam sicer
ne povzroča večje škode, ustvarjal pa naj bi dispozicijo
za nevarne bolezni macesna, npr. za macesnov rak.
Vsekakor upamo, da se to v našem primeru ne bo
zgodilo in daje gradacija molja macesnovih iglic tako
visoko v Julijskih Alpah zgolj svojevrstna zanimivost
in izraz trdoživosti in prilagodljivosti žuželk. O zatiralnih ukrepih ne razmišljamo. Menimo, da se bo stanje
v par letih umirilo, podobno kot se je po letih 1994 in
1995 končala gradacija hrastavega gobarja v isti
gozdnogospodarski enoti.
Iztok Mlekuž

Roška pešpot
V slovenskih gozdovih so v zadnj ib letih zrasle
številne pešpoti, gozdne učne poti in naravoslovne poti.
Vsem je skupno to, da so namenjene vse številnejšim
obiskovalcem gozdov. Vse poti v večjem delu vodijo
skozi najlepše predele gozdov. Te poti so pomemben
pripomoček tudi nam gozdarjem, še posebno tiste, ki
so opremljene s poučnimi informacijskimi tablami.
Tako se lahko tudi naključni obiskovalci teh poti
seznanjajo z vsebinami, ki opozarjajo na pomen in
vlogo gozdov.
Tem potem se je septembra pridružila še Roška
pešpot. Namenjena je daljšim pohodom, čeprav je prav
prijetno prehod iti tudi samo posamezne etape ali pa si
ogledati le pomembnejše točke s posebnostmi bogate
naravne in kulturne dediščine Kočevskega Roga:
kočevsko jezero, Željnske jame, gozdni rezervat
Pugled-Žibern, vrh Roga, roško žago, gozdni rezervat
Rog, jelko- kraljico Roga, Prelesnikovo koliševko ter
druge skrivnostne kotičke kočevskih gozdov.
Ideja o poti je že stara. Potje bila v dveh variantah
tudi že označena in pripravljen je bil skromni vodnik.
Oživiti jo je skušal Anton Prelesnik, ki je več let iskal
boljše variante in izboljšave trase. Končna varianta je
400

predstavljena z zloženko, v pripravi pa je tudi
obsežnejša brošura.
Pot je razdeljena na tri dnevne etape. Pohodniki so
vezani na prenočevanje v gozdnih kočah (Podstene in
Luža) ali bivakiranje v šotorih in spalnih vrečah . Tak
pohod zahteva dobro pripravo in resen pristop. Pot je
prehodilo že mnogo ljubiteljev narave, vendar obisk
ne bo nikoli pretirano množičen.
Pot je dolga okrog 60 krn (ocena) ter vodi večinoma
po starih poteh, gozdnih vlakah in cestah. Za markacijo
smo izbrali odtis medvedje šape, ki opozarja na
znamenitega prebivalca kočevskih gozdov, čeprav so
srečanja z njim zelo redka. Pot je dobro označena, saj
so jo markira li izkušeni mački iz Planinskega društva
Kočevje .

Na slovesni otvoritvi, ki so jo 30. 9. 1999 na Žagi
pripravili gozdarji ZGS OE Kočevje, so govorniki,
župan Janko Veber, direktor ZGS Andrej Kermavnar,
predstavnik MOP Stane Peterlin in vodja OE Kočevje
Anton Starc, poudarili pomen poti ter svojo podporo
pri dokončnem opremljanju in vzdrževanju poti. Po
odprtju, ta čast je pripadla Antonu Prelesniku, in kratki
predstavitvi Tomaža Hartmana ter prigrizku (Hotel
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Poučne

Valentin Kočevje) so gostje prehodili krajši del poti :
eni do pragozda, drugi do razglednega stolpa na vrhu
Roga, nekateri pa celo oboje.

domače il tuje

infonnncijske table (Obe foto: Janez

prak e

Konečnik)

Vabimo vse, ki jih ta pot zanima, da jo prehodijo.
Informacije lahko dobite na ZGS OE Kočt>vje (B .
Kocjan), telefon (061) 853 331.
Janez

Gozdarstvo v

času

Konečnik

in prostoru

Poročilo

o seminarju Kurjenje biomase v majhnih kotlih
Mitja PlŠKUR *

V madžarskem mestu Godo Ilo se je od l. do 3. julija
1999 odvijal mednarodni seminar z delovnim naslovom Kurjenje biomase v majhnih kotlih (Small Scale
Biomass Burning). Potekal je pod okriljem projekta
Demonstracija majhnih kotlov na lesno biomaso za
ogrevanje individualnil1 zgradb v Sloveniji in na Madžarskem, v okviru evropskega programa INCO COPERNICUS, kjer sodelujejo nemški, slovenski in madžarski partnerji, koordinator pa je avstrijska firma
bAR Regionalberatung GesmbH .
Tematikaje bila obravnavana v treh sklopih :
l . Biomasa in energetska politika
2. Tehnologije kurjenja biomase
3. Ekološki in ekonomski vidiki kurjenja biomase
Izkušnje in problematiko uporabe biomase za energetske namene so z referati osvetlili strokovnjaki iz

* M. P., uni v. dipl. inž. gozd., GI S. Večna pot 2. lOOO Ljubljana,
SLO
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Slovenije, Nemčije , Avstrije in Madžarske. Slovenske
aktivnosti na obravnavanem področju sta predstavila
Lojze Šubic (Agencija za prestrukturiranje energetike,
v nadaljevanju ApE) in dr. Jurij Čretnik (Raci d.o.o.).
Glavne ugotovitve i.n izkušnje sodelujočih razpravlja vcev so stmjeno predstavljene glede na tri prej omertiene
sklope.
l. Biomaso in energetska politika
Politiko EU do vprašanja izrabe obnovljivih viro v
energije (v nadaljevanju OVE) in s tem povezanih
zahtev do držav, ki so v procesu pridruževanja EU, je
predstavil g. Robert Fabry iz Bruslja. Trenutna energetska odvisnost EU znaša 50 %, napovedujejo ce)o
70-odstotno odvisnost do leta 2020. Zaradi zahtev po
neodvisnosti in raznovrstnosti virov energije je to tudi
eden izmed razlogov za podpiranje projektov o bioJ.tlasi . Zelo pomembna dokumenta sta Kiotski protokol
( 1997), ki obvezuje države EU z 8-odstotnim znižan401

jem emisij CO, (glede na leto 1990) do obdobja 20082012 {velja tudi za države v pridruževanju~ izjema sta
Poljska in Madžarska s 6 %), in Bela knjiga za strategijo in akcijski načrt Unije na področju obnovljivih
virov energije ( 1997), ki predvideva zvišanje deleža
OVE s 6 na 12% do leta 2010.
Avstrijske izkušnje na področju aktivne politike do
rabe OVE kažejo, da se s sistemom subvencij in z
institucionalno pomočjo lahko zagotovi razvoj trga
biomase {predvsem za lesno biomaso) in tehnološki
razvoj kurilnih naprav.
V Sloveniji je odgovorni resor za področje OVE
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ki že od leta
1990 finančno spodbuja projekte OVE. V zadt~ih letih
so bili programi izrabe OVE usmerjeni predvsem v
sisteme daljinskega ogrevanja. Slovenski partner pri pro~
jektu (ApE) predvideva vgraditev majhnih kot lov rnodernejše izvedbe, na katerih se bodo vršile meritve emisij.
Najpomembnejša madžarska panoga je kmetijstvo,
ki se je zaradi sprememb znašlo v težavah. Glavni
razlogi za tako stanje so:
-spremembe v lastniški strukturi,
- sprememba vloge in položaja na vzhodnoevropskih
trgih,
- prilagajanje zahtevam EU,
- drastično zmanjšanje državne pomoči,
- povečanje nezaposlenosti na podeželju,
-zahteve po trajnostnem razvoju.
Med različnimi možnostmije pomembna razvojna
možnost v široki komercialni in okolju prijazni rabi
kmetijskih in gozdnih površin za produkcijo biomase
za potrebe energetike. Dodaten problem kmetijstva
predstavljajo presežki hrane, kar je problem tudi v
državah EU, zato je predvidena opustitev kmetijske
proizvodnje na 1,5 milijonov hektarjev (EU- 1Omilijonov ha). Rešitev problema vidijo v proizvodnji biomase za pridobivanje energije, vendar so poglavitni
nameni take rešitve v poudarjanju smotrnejše rabe
prostora, zaščiti in trajnostni rabi zemljišč in naravnih
virov ter v zmanjševanju brezposelnosti. Pozitivni
učinki takega razvoja bi bili:
- nadomeščanje porabe fosilnih goriv,
- trajnosten razvoj podeželja,
-reševanje problemov presežkov kmetijskih pridelkov
in hrane,
- izboljšanje razvoja podeželja in zmanjšanje brezposelnosti.
2. Tehnologije ktnjenja biomase
Madžarsko gozdarsko problematiko je predstavil
prof. dr. Bela Marosvo\gy (Univerza v Sopronu). Glede
402

na probleme, s katerimi se srečuje Madžarska, se
predvideva povečanje gozdnatosti s sedanjih 1O%na
18 %. V sortimentaciji posekanega lesa predstavlja
delež drv kar 50 %. Trenutno se porabi za kurjavo
(drva) 2,3 milijone mJ lesa. Osnovanje plantaž je možno predvsem na področjih z izrazitimi presežki kmetijskih pridelkov ter na področjih, kjer se pojavljajo
občasne poplave; planirana površina znaša 600.000 ha.
Za proizvodnjo biomase za pridobivanje energije je
aktualna oblika energetska plantaža, kjer je za izbor
drevesne vrste pomembna čim večja proizvodnja lesne
mase. Plantaže predstavljajo zanesljiv in trajen vir
energenta. Znana sta dva tipa energetskih plantaž. Pri
prvetu se osnuje monokulturo s hitro rastočimi drevesnimi vrstami in veliko gostoto sajenja. Po lO do
15 letih se odstrani celoten nasad (kot drva ali sekan ci),
čemur sledi novo osnovanje. Letni prirastek se giblje
od 8 do 15 ton/ha (svež les). Pri drugem načinu se
gospodari panjevsko. Sečnja se vrši vsako tretje do
peto leto, ciklus se ponovi od pet- do sedemkrat. Možne so tudi modifikacije s kmetijskimi kulturami. Energetske plantaže dosegajo lesne zaloge od 58 do 87 Uha
(svež les), kar znaša, preračunano na energijo, od 21 O
do 420 OJ/ha/leto. Energetske plantaže ne predstavljajo konkurenta gozdnim proizvodom za kurjavo in
ne znižujejo njihove cene, temveč, nasprotno, ustvar-"
jajo pogoje za nastanek trajnih uporabnikov teh proizvodov.
Uvožena energija pokriva na Madžarskem od 55
do 60% celotne porabe (Slovenija 75 %). Večja uporaba biomase v energetiki predstavlja pomembno us~
meritev na Madžarskem in v Evropi. Med možnostmi
se poleg proizvodnje toplote pojavlja tudi možnost
razgradt~e biomase in pridobivanje bioplina~ bio goriva
itd. Velike možnosti pridobivanja energije predstavljajo tudi ostanki kmetijskih rastlin (slama, stebla sonč
nic in koruze ... ). Zaradi problema transporta je smotrno te ostanke balirati. Samo kurjenje je možno tako s
celimi, kot tudi s ponovno razsekanimi balami; zanimivo je tudi izdelovanje briketov in peletov. Glede na
izkušnje z Danske je problem v visokem deležu pepela
(5, 7 %) in v doseganju nižjih temperatur pri gorenju.
3. Ekološki in ekonomski vidiki kurjenja biomase
Pri ekonomskem vrednotenju stroškov ogrevanja
z različnimi vrstami goriv se vedno pojavi vprašanje
stroškov, učinkovitosti in ekonomičnosti.
Učinkovitost naprav za kurjenje z lesno biomaso
se je z razvojem približala izkoristkom naprav na kurilno olje in plin. Problem primerjav stroškov med raz-
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ličnimi vrstami goriva se pojavi zaradi različnih metod
vrednotenja. Prav tako je op;v.en (izkušnje iz Avstrije)
vpliv gibanja svetovnih cen goriv (izrazito pri cenah
nafte). V Avstriji je izrazita razlika med cenami goriv
glede na velikost uporabnika, saj znaša celo do 400%
(v korist industrUe glede na ogrevanje hiš in gospodinjstev). Primerjava cen goriva v industriji (sektor
energetike) pokaže, daje tesna bi om asa konkurenčna
fosilnim gorivom te v obliki lesnih ostankov lesne
industrije, na kar dodatno vplivajo nizke cene fosilnih
goriv. Cenovna primerjava goriv pokaže, daje biomasa
v primerjavi s plinom cenejša za 15 % (Avstrija).
Zaradi večje ekološke ozaveščenosti narašča vpliv
eksternih stroškov (vplivi emisij na okolje in !judi).
Ta problem se rešqje s taksami (C0 2 taksa), kar lahko
močno spremeni razmerja cen (iz k uš nje z Dan ske,
Švedske in iz seveme 1tal ije).
Avstrija uvozi 64% celotne energije, delež biomase
v celotni porabi znaša Il %(EU 5,4 %). Razvoj kuri1J1ih
naprav je dosegel vidne rezultate na področju zmanjšanja
emisij (Sn:>, CO, NOx , TOC) in učinkovitosti.
Zanirnivaje analiza stroškov pridobivanja biomase
iz energetskih plantaž, ki jo je predstavil dr. Lajos
Gockler. Na Madžarskem je razmerje med cenami
fosilnih goriv in biomase popolnoma drugačno kot npr.

v

v Sloveniji in Avstriji; fosilna goriva so draga, zato
imajo sistemi ogrevanja z lesno biomaso dodatne možnosti. Glede na celotne stroške različnih variant ogrevanja in glede na število obratovalnih ur na leto je
bio masa primerljiva s plinom, medtem ko je ogrevanje
s kurilnim oljem kar štirikrat dražje. Stroški proizvodnje lesne biomase (kot energenta) so odvisni od
površine in stopnje rnehaniziranosti dela. Kar se Liče
energetskih plantaž, predavatelj ugotavlja. daje najbolj
ekonomična proizvodnja na površinah s 1.000 ha in
več, ki bi služile kot vir goriva za proizvodnjo elektrike. Najmanjši stroški pridobivanja biomase na energetskih plantažah nastanejo v primeru uporahe harvesterjev in proizvodnje na velikih površinah. Navedena
razmerja se nanašajo na topol, veljajo pa tudi za robinijo.
Seminar je pokazal, da se področje uporabe biomase nenehno razvija in širi. Večanje deleža OVE v
proizvodnji energije je usmeritev EU . Tehnologije
uporabe biomase kot energetskega vira se nenehno
razvijajo, prav tako se širijo znanje in izkušnje s tega
področja. Zato je potrebno odstraniti suhjektivne pomisleke in postaviti biomaso na mesto, kiji kot naravnemu obnovljivemu viru pripada.

Vegetacija in klima- 42. simpozij IAVS v Bilbau, Španija
Lado KUTNAR*
Zadnji teden julija 1999 se je v baskovskem mestu
Bilbao na severu Španije zbralo okoli 300 strokovnjakov s področja proučevanja vegetacije, ki deluje pod
okriljem združenja International Association for Vegetation Science (IAVS) . Združenje, ki vključuje raziskovalce flore in vegetacije s celega sveta, je na 42.
letnem simpoziju dalo poseben poudarek dinamičnim
spremembam vegetacije. Simpozij, ki je potekal pod
naslovom Vegetacija in klima seje odvijal v naslednjih
tematskih sklopih: klimatske spremembe, vpliv klime
na značilnosti rastlin in združb, gradienti vegetacijskih
sprememb, bioklimatska klasifikacija, vegetacijska
dinamika v preteklosti in sedanjosti, vpliv ognja na
vegetacijo, populacijska ekologija, fitocenologija, biogeografija, sinekologija in avtoekologija, krajinska
ekologija, biotska pestrost idr.
Prispevki so obravnavali problematiko vegetacije
oz. flore na zelo različnih območjih sveta. Poleg na-

* mag. L. K., univ. dipl. inž. gozd .. G!S.
Ljubljana, SLO
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slovne tematike, ki je zajemala odnos vegetacije in
klime, so bili predstavljeni tudi prispevki v ostalih
skJopih .
Na simpoziju so predstavili mnoge ugotovitve in
dokaze o spremembah vegetacije pod vplivom klimatskih sprememb v preteklosti in danes . Prikazali so
različne modele globalnega spreminjanja vegetacijskega pokrova in napovedi za prihodnost. V simpozijskih tematikah je prevladoval globalni pristop, ki
ga je pogojeval že sam naslov. Manjkalo pa ni niti
poglobljenih študij flore in vegetacije na regionalni ali
celo podrobnejši ravni .
Simpozija se je med udeleženci s celega sveta udeležilo tudi 6 raziskovalcev iz Slovenije (5 predstavnikov Biološkega inštituta ZRC SAZU in 1 predstav~
nik Gozdarskega inštituta Slovenije). S področja raziskav vplivov klime na vegetacijo v našem območju je
bilo predstavljeno predavanje. V postrskem delu simpozija pa smo prikazaJi tudi dve slikovni predstavitvi
raziskav vegetacije p1i nas.
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Goz a stvo v easu in {Jr<)Storu
Simpozijsko dogajanje je bilo popestreno s spoznavanjem flore in vegetacije baskovske dežele in ostalih delov lberskega polotoka. V ta namen so bile organizirane tri vzporedne enodnevne ekskurzije, ki so
večinoma zajele prehod od atlantskega tipa vegetacije
do pasu s prevladujočim mediteranskim značajem.
Poleg teh krajših ekskurzij pa sta bili pred in po simpoziju organizirani dve daljši ekskurzij i. Predsimpozijska
ekskurzija je prikazala tipe vegetacije različnih delov
Iberskega polotoka.
Posimpozijska ekskurzija, ki sem seje tudi udeležil,
paje nazomo prikazala prerez skozi vegetacijske tipe
severnega dela Španije. Pot je vodila iz Bilbaa v osrčje
Pirenejev. Na poti od izhodišča v smeri proti jugovzhodu smo spoznavali semiaridne tipe vegetacije. V
tem območju so tudi slikoviti gozdovi zimzelenega
hrasta Quercus rotundtfolia in hrasta Quercusfaginea.
V predpirenejskem območju ti preidejo v gozdove
hrasta Quercus /mmi/is in rdečega bora Pinus sylvstris
var. pyrenaicar V osrednjih Pirenejih, kjer mnogi vrhovi sežejo nad 3.000 metrov nadmorske višine, smo
spoznavali alpinsko in subalpinsko traviščno vegetacijo. Poleg teh tipov pa smo v visokogorskem pasu
in spodnjem subalpinskem pasu spoznavali gozdove
bukve (Fagus 5ylvatica) in jelke (Abies alba) . Na zgornji gozdni meji smo srečali sestoje bora (Pinus uncinata). Posamezna borova drevesa, ki dosegajo do nekaj

metrov višine, se pojavljajo vse do okoli 2.300 metrov
nadmorske višine. Pireneji so zaradi pestre geološke
zgodovine in naravnih danosti v svojem objemu ohranili mnoge endemične rastlinske vrste, ki še dopolnjujejo že tako bogato rastlinsko odejo tega gorstva. Prav
tako kot je zan im iva vrstna sestava travišč in gozdov,
so pestri tudi vegetacijski tipi.
Gozdovom na južni strani Pirenejev dajejo poseben
pečat termofilnejše rastlinske vrsle (npr. pušpan- Buxus
sempervirens). Na severnejših legah v osrednjem delu
Pirenejev pa so glavni graditelji sestojev mezofilnejše
vrste, ki za svoj obstoj potrebujejo večjo količino padavin in zračne vlage. Voda je pomemben dejavnik, ki
prispeva k povečani pestrosti vrst in tipov vegetacije.
Pirenejski gozdovi, kot tudi vegetacija nasploh, so
kljub različnim pritiskom v preteklosti in sedanjosti v
veliki meri ohranili svoj prijazen, razgiban značaj.
Simpozij je prinesel nekaj pomembnih novosti v
pogledih na dinamičnost spreminjanja vegetacije pod
vplivom klimatskih dejavnikov. Druženje s strokovnjaki s celega sveta pa je dalo obilo možnosti za spoznavanje najnovejših dosežkov na področju raziskav
vegetacije. Hkrati s tem pa so se odprle tudi mnoge
možnosti za nadaljnje koristno medsebojno sodelovanJe.
Prihodnje, 43. letno srečanje lAV S bo potekalo
julija naslednjega leta v japonskem mestu Nagano.

6. evropsko gozdarsko tekmovanje v orientacijskem teku
EFOL - European Foresters' Orienteering Championship
Predvsem iz radovednosti i.n v želji po spoznavanju
novih ljudi ter dežele smo se štirje študentje (Matej
Petkovšek, Peter Muri, Željko Šalamun, Marjeta Albinini) odpravili na gozdarsko tekmovanje v orientacijskem teku . Organiziral gaje Gozdarski inštitut Zvolen,
odvijalo pa seje v kulrumo in naravno bogati pokrajini
Gemer, in sicer v njenem največjem mestu Rožnava.
Ta leži na JZ države, 50 km od meje z Madžarsko.
Pokrajina je kraška in tako zaradi vseh vrtač in gloga
teku (in orientaciji) dokaj neprijazna.
Tekmovanja se lahko udeležijo lastniki gozdov,
gozdarji, uslužbenci gozdarskih organizacij, profesorji
in študentje gozdarstva. Poteka v različnih kategorijah
(glede na starost in spol) in panogah (posamezno, tek
po mestnem park.l.l, štafeta). Dolžine so različne, od

2,5 km (park) do 11 km (posamezno). Za veljaven
rezultat je potrebno najti vse kontrolne točke in na cilj
priti v določenem času .
Mogoče je tudi dejstvo, da smo bili na takem tekmovanju prvič, na nas naredilo tako pozitiven vtis.
Slavnostna otvoritev in zaključek s promenado, zastavami, mažoretkami in vsem kar spada zraven, odlično
organizirane tekme, lepa pokrajina in prijazni ter zanjmi vi ljudje so stvari, zaradi katerih vam priporočamo,
da se udeležite 7. EFOL- a, ki bo od 7. do l2 . avgusta
2000 v Štembergu na Češkem .
Ob tej priložnosti se za denarno pomoč zahvalju~
jemo BF, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire, in Društ-.:u študentov gozdarstva.
Marjeta Albin.ini
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Osmi mednarodni simpozij o gozdnih kurah (The S th Grouse Symposium)
12.-17. 9. 1999, Rovaniemi, Finska
Miran ČAS~·
Potovanje z letalom z Brnika proti polamemu krogu
na severu Finske v lepem pozno poletnem jutru li. 9.
1999 je obetalo zanimivo doživetje nepoznane dežele.
Še posebno med letom iz Helsinkov v Rovaniemi na
Laponskem na severu Finske s 35.000 prebivalci sta
se združili predstavi o deželi tisočerih jezer in borealnih gozdov z realno podobo prostrane in malo obljudene skandinavske pokrajine.
Po tednu bivanja in po terenskem ogledu enega od
25 nacionalnih parkov v lepem sončnem dnevu je bila
predstava o Finski popolna. Nacionalni park Pyhatunturi s površino 43 km 2, z učnimi in rekreacijskimi
potmi v gozdnati krajini z močvirji leži 80 km nad
polarnim krogom in obsega habitate divjega petelina
(Tetrao urogallus L.), gozdnega jereba (Bonasa
bonasia L.), ruševca (Tetrao tefl·ix L.), barjanskega
snežnega jereba (Lagopus lagopus L.) podobnega belki
(Logopus mutus M.) in severnega jelena. Smreka, rdeči
bor, breza ter posamezno iva in jerebika, rahel sklep
krošenj v gozdovih, popolna pokrovnost zeliščnega
sloja z borovnica, brusnice in drugimi acidofilnimi
vrstami ter rdeče-rumene pi sane jesenske barve dajejo
tej gozdnati kraj ini svojstveno podobo. Podoba spo-

Sli ka 1: Učna pot v

mačilni

minja na zaraščajočo pohorsko ali pokljuško planoto
z močvirji. Prečkanje Kemijokl, ene najdaljših evropskih rek s pritoki, kjer živijo beli losos!, in postanek ob
jezeru na selitveni poti labodov blizu mesta Kemijarvi,
najsevernejšega mesta na Finskem, sta samo še dopolnila vtis o utripu življenja v tej prostrani, rahlo valoviti
pokrajini. V ljudeh Rovaniemija je bilo čutiti skromnost, redkobesedna domačnost in kulturno prijaznost,
v njegovem značaju pa povprečno urejenost evropskega mesta in visoke cene.
Simpozija se je udeležilo okoli 150 znanstvenikov
iz večine dežel severnega iglastega gozda, kjer živijo
gozdne kure. PredstavUenihje bilo 50 referatov in 45
posterjev.
Samo predstavitev Finske in dežele Laponske na
severu nad polamim krogom so izvedle lokalne oblasti
in nacionalne inštitucije, na najbolj nazoren način pa
sta bili predstavljeni v muzeju tradicionalnega življenja
Laponcev in Eskimov na samem prizorišču simpozija,
v Arktičnem centru (ARCTlC CENTRE) v Rovaniemiju. V muzeju je z razstavni mi predmeti in maketami
slikovito prikazana in poudarjena tesna odvisnost člo
vekovega bivanja od narave ter visoka stopnja pouče-

finski gozdnati krajini z močvirji z opazovalnico za ptiče Slika 2: Arktični center v Rovaniemiju (Obe
foto: Miran Čas)

* mag. M. Č., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
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nosti in osveščenosti za varstvo naravnega okolja v tem
prostoru. Tradicionalni način življenja na Laponskem
in odvisnost od narave odražajo mnogi izdelki, pripomočki in orodja, npr. iz kož severnih jelenov (šotori)
ribiški čolni, oblačila). Sorazmerno visok odstotek
lovcev na Finskem, kar 50% aktivnih moških, potrjuje
lovsko tradicijo. Preživetje v tej deželi prostranih gozdov, z drevjem, nikoli višjim od 20 m, so omogočale
tudi gozdne kure in severni jeleni kot glavne !ovne
vrste v optimumu areala ter lososi iz rek. Gospodarstvo
pa poleg turizma označuje gojenje gozdov in predelava
lesa ter izkoriščanje mnogih dragocenih rudišč žlahtnih
kovin.
Na področju varstva narave posvečajo v zadnjem
času veliko skrb raziskavam in ukrepom za ohranitev
gozdnih kur, saj se številčnost populacij močno znižuje. Divji petelin še velja za lovno divjad. V jesenskem času, od začetka septembra do konca oktobra, jih
lovijo na tisoče. Upadanje številčnosti pripisqjejo poleg lovu tudi-vse večji obljudenosti in rabi dežele. V
zadnjih letih
močno povečal negativen vpliv zara~
di večanja dolžine motečih presekov raznih energetskih
vodov, cest. Upada le dolžina telefonskih vodov. Veliko
breme pri stabilizaciji habitatov še vedno predstavljajo
posledice močnih sečenj za izplačilo vojne odškodnine
in obnovitev porušene dežele po drugi svetovni vojni.
Posledica tega je visok delež mladih, za habitate gozdnih kur še neprimernih gozdov.
Sam simpozij je trajal pel dni in je poleg predstavitve finskih raziskav in trendov potekal v sedmih
tematskih sklopih, ki jih je skupaj z organizacijskim
odborom in Finskim raziskovalnim inštitutom za div~
jad in ribe (Finnish Game and Fisheries Research Institute) uspešno vodil prof. dr. Harto Linden iz Helsinkov.
Na glavnih sejah so bile predstavljene naslednje
vsebine:
l. Populacijska dinamika gozdnih kur: Na severu
(Finska) ugotavljajo 6 do 7-letne cikluse in izgubljeni
zadnji ciklus iz nejasnih razlogov (LINDEN 1999,
RANTA 1999). Pri vseh štirih vrstah gozdnih kur v
Evropi (divji petelin, ruševec, gozdni jereb in belka)
je v zadnjem obdobju opazno močno upadanje številč
nosti. Referenti so predstavili proučevanja dinamike
znotraj populacij in tudi v odnosih s populacijami
plenilcev. Med negativnimi dejavniki na upadanje po~
pulacijske gostote so predstavili tudi vpliv parazitov,
gospodarjenja z gozdovi in lova. Zanimiva je ugotovitev, da se ob prisotnosti večjega števila populacij
vplivnih vrst plenilcev z različnimi populacijskimi
dinamikami nihanja populacijske gostote gozdnih kur
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izravnajo (primer: populacije gozdnih kur na Škotskem, Peter Hudson).
2. Lm,ske šttulije: Predstavljajo proučevanja vpliva
lova na osnovi števila odstrela in mortalitete zaradi
predatorskih ali parazitskih vrst na trende gibanja številčnosti populacij gozdnih kur ter selektivnega usmerjanja lova znotraj populacij in med njimi.
3. Vetlenjsktl ekologija: Obnašanje živali, socialni
odnosi in življenjski teritoriji ter zahteve v gozdnati
krajini; razporeditev rastišč glede na strukturo gozdov
in primernost habitatov v prostoru. Raziskave na severu kažejo večje oddaljenosti med rastišči divjega petelina kot v Sloveniji. Povprečne oddaljenosti na Norveškem so med 1,5-2,0 km (GJERDE / WEGGE 1
ROLSTAD 1999), torej več kot pri drugačnih titoklimatskih pogojih v Sloveniji, kjer so razdalje od 700
do l. 700 m (ČAS 1996). Raziskave v gozdovih na
ploskvah s polmerom pod 300m okoli centrov rastišč
divjega petelina niso več zadostne. Veliko teh raziskav
delajo na ploskvah s polmerom 500 do 1.000 m.
4. Metodološke študije: Modeliranje za ohranjanje
gozdnih kur. Uvajajo se študije viabilnosti populacij
gozdnih kur (population viability analysis- PVA) oziroma študije minimuma viabilnosti populacij (MVA)
s stohastičnimi procesi in z determinističnimi dejav~
niki, kot so kakovost in fragmentacija habitata ter
pritisk plenilcev (GRIMM 1 STORCH 1999). Problem
primerjave podatkov in trendov med državami predstavljajo podatki, ne modeli. Dan je bil predlog za
odstop podatkov v skupno bazo, s čimer pa se mnogi
niso strinjali. Referenti so predstavili tudi nova področja raziskav o vplivu sevanj, možnosti naselitev divjega petelina, primerjave geografske razporeditve in
genetskega porekla divjega petelina na osnovi molekularnih analiz.
5. Knljinska ekologija: Predstavljena so bila proučevanja vpliva strukture in fragmentacije gozdnate
krajine na izbor habitalov, preživetje nara.ščaja in številčnosti ter razporeditve rastišč samce v divjega petelina v gozdnatih krajinah. V povezavi s to temo je bilo
zelo zanimivo predavanje o gozdnih kurah kot orodjih
za proučevanje biodiverzitete v gospodarskih gozdovih
in gozdnatih krajinah v severnejših deželah na severni
polobli (ANGELSTAM 1999), saj v tem prostoru ni
tako dobro raziskanih živalskih vrst, ki bi bile tako
primerne za primerjave ohranjenosti gozdnih ekosistemov in krajin kot gozdne kure. Priporoča začetek
prenašanja rezultatov mnogih raziskav o življenskih
zahtevah gozdnih kur v gospodarjenje z gozdovi in
prostorom. Prav tako je dr. lise Storch iz Nemčije
GozdV 57 (1999) 9

potrdila pomen gozdnih kur kot bioindikatorjev ohranjenosti gozdov oziroma naravnih struktur habitatov. Ta
dejstva smo že ugotovili in jih upoštevamo tudi v Sloveniji (ČAS 1996, ČAS 1 ADAMIČ 1998).
6. Gospodarjenje s populacijami Žil ohnmjanje
habitllfov: Predstavljene so bile raziskave vplivov različnih konceptov gospodarjenja z gozdovi in prostorom, vpliva turizma ipd. na populacijske gostote. Predstavljena je bila primerjava statusa, ogroženosti in
ohranjanja gozdnih kur po svetu (STORCH 1999))
razporeditev rastišč ruševca v gospodarskih gozdovih
na Škotskem, primerjava divjega petelina in žolne kot
bioindikatorjev.
7. Mnogostranski pristopi za prihodnje: Poleg
splošnih ugotovitev o zelo zaskrbljujočem upadanju
številčnosti populacij gozdnih kur po svetu zaradi negativnih vplivov človeka (STORCH 1999) so bili podani tudi rezultati o vzpodbudnih trendih. Ponekod se
že kažejo pozitivni rezultati prizadevanj za ohranitev
vrst in povečevanje populacijskih gostot. Tako so na
Kitajskem s prepovedjo golosečenj v gorskih predelih
in z izločitvijo nekaj naravnih parkov že dosegli naraščanje populacijske gostote kitajske kure (Bonasa
sewerzovi 1873) ene od endemičnih vrst gozdnih kur
na Kitajskem (SUN 1999). Prav tako so v prerijah
Severne Amerike s prepuščanjem vegetacije delnemu
zaraščanju omogočili dvig številčnosti ene od tam
živečih gozdnih kur. To sta poučna primera tudi za
evropske vrste in razmere.
Ob zaključku simpozija je bilo poudarjeno, da se
število raziskav na tem področju po letu 1930 povečuje, najbolj pri proučevanju divjega petelina in na
področju krajinske ekologije (l. Storch).
Na osmem mednarodnem simpoziju o gozdnih kurah v Rovaniemiju na Finskem je bilo slišati veliko
zanimivega in poučnega. Mi imamo raziskave na tem
področju in predvidene ukrepe za varstvo habitatov v
predgorsko-gorskem gozdu s prilagojenim gozdnogospodarskim načrtovanjem in ukrepanjem dobro zastavljene, mednarodno primerljive in zanimive.
Slovenija je bila predstavljena s posterjem, ki prikazuje vpliv spreminjanja gozdov z zaraščanjem
nikov v zadnjih 21 Oletih na zakonitosti populacijske
dinamike divjega petelina v zadnjih 120 letih (ČAS
1999). Zaradi svojstvenosti je tema pritegnila pozor-
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nost plenarnih predavateljev. Raziskava je bila predstavljena tudi v knjigi povzetkov in bo objavljena.
Vzpostavljeni so bili stiki z raziskovalci s Švedske
in Norveške ter Avstrije in Italije, ki so dali pobude za
skupne ali primerjalne raziskave in sodelovanje s Slovenijo. Izražene so bile želje po raziskovalnem sodelovanju s strani znanstvenikov iz Nemčije, Francije in
Velike Britanije.
Zahvala
Obisk simpozija sta omogočila Ministrstvo RS za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo RS
za znanost in tehnologijo v sklopu raziskovalnega projekta CRP- gozd: Prosto živeče divje živali v gozdnih
ekosistemih in krajinah; ogrožene vrste- gozdne kure.
Viri:
ANGELSTAM, P. 1999. Grousc as forest biodiversity
management tools.- The S'h International Grouse
Symposium, Rovaniemi, s. 16.
ČAS, M., I996. Vpliv spreminjanja gozda v alpski krajini tUl
primernost habitatov divjega petelina (Tetrao urogallus
L.).- Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo, magistrsko delo, 144 s.
ČAS, M. 1 ADAMIČ, M., 1998. Vpliv spreminjanja gozda na
razporeditev rastišč divjega petelina (Tefl·ao urogallus L.)
v vzhodnih Alpah.- Ljubljnna, Zbornik gozdarstva in
lesarstva, št. 57, s. 5-57.
ČAS, M. 1999. The influence of forest chang es in alpint:
Slovenia on the dynamics of the Capercaillie popuiation
density.- The 81h International Grouse Symposium,
Rovaniemi, s. 21.
GJERDE, l. 1WEGGE, P./ ROLSTAD, J., I999. Lost hotspots
and pass ive female preference: the dynamic process of lek
formation in capercuillie grouse.- The 8111 International
Grouse Symposiom, Rovaniemi, s. 28.
GRIMM, V. 1 STORCH, L 1999. Modelling for Grousc
conservation: assessing population viability and minimum
vinble populution size.- The 81h International Grousc
Symposium, Rovaniemi, s. 29.
LINDEN, H., 1999. The research programme for Finish groosc.The 81h International Grouse Symposium, Rovaniemi, s. 40.
RANTA, E., 1999. Undestanding dynamics of populations:
Finnish grouse as an example.· The 8111 lnternntional Grouse
Symposium, Rovaniemi, s. 47.
STORCH, I., 1999. Status, threats, and conservation or grouse
worlwide: an overview.- The g•h International Grouse
Symposium, Rov~micmi. s. 29.
SUN, YUE-HUA, 1999. Distribution and status of Chinese
grouse (Bonasa sewerzovi).· The 81h International Grouse
Symposium, Rovaniemi. s. 54.
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Naši gozdarji na tekmovanju avstrijskih gozdnih delavcev
Sredi poletja, natančneje 17. in 18. julija letos, je
na avstrijskem Koroškem potekalo že šesto deželno
tekmovanje gozdnih delavcev Avstrije. Udeležilo se
ga je 41 tekmovalcev, in sicer 21 Avstrijcev in 20
povabljenih gozdnih delavcev iz sosed nj ih držav. Organizatorji (Kmetijsko-gozdarska zbornica Koroške,
Avstrijska tekmovalna zveza gozdnih delavcev, Gozdarsko izobraževalni center Ossiach) so povabili gazdarje iz Jtalije, Liechtensteina, Nemčije, Hrvaške in
Slovenije. Organizatorstvo in vodenje tekmovanja je
bilo zaupano gospodu Haraldu Weingartnerju in prof.
Glintherju Sonnleitnerju, dipl. inž., direktorju gozdarskega izobraževalnega centra iz koroških Osoj.
Slovensko ekipo pod vodstvom univ. dipl. inž. gozd.
Adolfa Trebca iz območne enote Zavoda za gozdove
Slovenije iz Postojne in tehničnega sodelavca Borisa
Čemeta, inž. gozd ., jz GG Postojna so sestavljali štirje
tekmovalci, delavci Gozdnega gospodarstva Postojna:
Stojan Šircelj iz Kuteževega pri Il. Bistrici, Janez
Zrimšek iz Dobca pri Cerknici, Robert Čuk in Emil
Kovšca iz Podkraja pri Colu.
Nas top slovenske ekipe so omogoči 1i in pod pri i:
Gozdno gospodarstvo Postojna, Husqvarna Forest &
Garden iz Kopra, Autocommerce iz Kopra, lntergozd
Kranj, Alpina Žiri, Sindikat gozdarstva Slovenije in
Servis in prodaja Česnik Karlo iz Postojne.
Tekmovanja so potekala v gozdarskih veščinah
nove dobe, prav tako pa tudi v že opuščenih, a še vedno
atraktivnih sposobnostih dela s sekiro in cepinom.
Gozdni mojstri so se preizkusili v desetih preizkušnjah: v razstavljanju in sestavljanju motorne žage,

v kombiniranem in preciznem prerezovanju hlodov, v
kleščen ju vej, v vaUenju hlada, v spretnostnein rezanju
prosto stoječe okroglice, v zadevanju cilja s sekiro, v
presekovanju okroglice, v izdelavi zaseka in podžagovanja in v podiranju drobnega lesa na cilj.
Na tek.movališču v idiličnem gorskem kraju EbeneReichenau v neposredni bližinj mondenega Bad K.Jeinkirchheima so tekmovalci - gozdni mojstri pokazali
vse svoje tekmovalne sposobnosti. Stojan ŠirceU iz
naše ekipe gozdnih mojstrov pa je dosegel na preizkušnji
kJeščenja zavidljivo drugo mesto med vsemi udeleženci.
Prireditev, ki so jo spremljali tudi različni proizvajalci opreme za delo in zaščito pri delu, si je ogledalo veliko število Avstrijcev. To so ljudje, ki ne skrivajo pripadnosti gozdarskemu delu. Radi se družijo na
takih srečanjih, kjer si izmenjajo izkušnje, zvmejo
kozarček piva in se pomerijo v natančnostih svojega
vsakdana pri pridobivanju lesa. Skratka, tu se srečujejo
ljudje, katerim pomenita gozd in delo v njem življenje.
Gozdarstvo je poleg turizma in kmetijstva ena izmed
pomembnejših dejavnosti in potrditev tega je bil tudi
zaključek tekmovanja, ki gaje kronala velika udeležba
pomembnih vodilnih mož, med katerimi naj še posebej
omenimo, čeprav ne ravno ljubitelja Slovencev, koroškega deželnega glavarja, gospoda Jorga Haiderja.
Slovenska ekipa se je takega tekmovanja in druženja s sosednjimi stanovskimi kolegi udeležila prvikrat. Naši tekmovalci so pokazali dobro obvladovanje
orodij in tekmovalnih disciplin. Druženje je kar prehitro minilo in odšli smo z obljubo, da se še vrnemo.
AdolfTrebec

Slovenska ekipa na tekmovanju avstrijskih gozdnih delavcev (Foto: Boris Černec)
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Poleg 50-lenJice gozdarskega oddelka Biotehniške fakultete je letos tudi
130-letnica ustanovitve prve slovenske gozdarske šole
Fran c PERKO*
Marčna revolucija 1848 je avstrijske narode rešita
fevdalnlh spon in tako odpravila zadnje ovire kapita~
lističnim družbenim odnosom. Pretežni del industrijsk.ih in mdarskih obratov ter denamih zavodov je na
Slovenskem osnovala nemška buržoazija . Vzporedno
z nemškim kapitalom pa je zelo počasi rastel tudi domači. Živahna trgovinaje ustv arjala precejšen kapital ,
ki ga je vlagala v industrijsko proizvodnjo. Lepe dobičke je nudil tudi zakup davkov. Glavni del slovenskega kapitala paje bil odvzet od našega kmeta. Revolucija mu je sicer priznala zemljo za določeno odškodnino, toda navzlic temu se je njegov položaj zaradi
naglega prodiranja kapitalističnih družbenih odnosov
v vas vedno bolj slabšal. Odslej je moral kmet plačevati
vse v gotovini: odškodnino za po odpravi servitutov
pridobljeno posest, davke in vojne dajatYe, skrb za
gospodarstvo in orodje paje zahtevala tudi precejšnje
zneske. Edini vir njegovih dohodkov, obr1, je industrijska proizvodnja v veliki meri uniči la. V stiski se je
kmet zateka! k vaškim ali mestnim oderuhom, ki so
mu dajali posojilo proti velikim obrestim. Da se ne bi
preveč zadolžil, je kmet poravnaval dolgove z odpro~
dajo posesti in lesa. Vendar pa si s tem ni veliko pomagal; od prodanega gozda je imel koristi le mešetar, od
lesa lesni trgovec in vaški ter mestni mogotec. Kmetje
so po zemljiški odvezi povečali sečnje za lastno porabo
in trg, pri čemer so najbolj trpeli najkakovostnejši
sestoji. Dejansko je nastopilo obdobje pretiranega,
dobesedno stihijskega izkoriščanja gozdov. Po podatkih trgovske zbornice v Ljubljani za leto 1882 je dejanski obseg sečenj presegal normalen etat za četrtino.
S februarskim patentom leta 1861 je tudi Kranjska
pridobila svojo avtonomijo. Najpomembnejši zakonodajno-upravni organ dežele je postal deželni zbor, ki
je gospodaril z deželnim, stanovskim in zemljiškoodveznim skladom, deželnimi posojili in dolgovi. Njegov izvršilni organ je bil deželni odbor, ki so ga sestavljali deželni glavar in štirje odborniki . Borba za narodnostne pravice je bila težka, dolgotrajna in izčrpa
vajoča . Leto 1867 je bilo za Slovence izredno pomembno, saj so volitve v deželni zbor prinesle slovenskemu narodnemu gibanju prvo veliko zmago: izborili
so si večino poslanskih mest. Istega leta je pravosodni

• mag. F. P., univ. dipl. inž. gozd .. Slivice 34, Rakek , SLO
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minister potrdil uvedbo sloven š čine v urade, sodi š ča
in šole, vendar je ta pomemben preobrat potekal počasi
in mukoma. V teh težkih pogojih uveljavijanja narodnostnih pravic je deželni zbor izboril pravico do ustanovitve gozdarske šole na Kranjskem, v kateri naj bi
bil učni jezik slovenščina . Ta zmaga ni bila lahka, saj
je dunajska vlada ostro nasprotovala ustanavljanju
slovenskih srednjih šol, v katerih se je formirala slovenska inteligenca.
Deželni zbor je 29. decembra 1866, na šestnajsti
seji, v tretji točki dnevnega reda naročil deželnemu
odboru, naj poizve in prouči, kakšne bi bile možnosti
za ustanovitev gozdarske šole na Gorenjskem ati Notranjskem. Obstajale so tri možnosti za pridobitev
primernega poslopja: nakup, najem ali pokroviteljstvo
večjega posestnika. Odbor se je zavzemal za tretjo
možnost, zato se je pisno obrnil na številne graščake
in bogate kmete, vendar brez uspeha. Aprila 1867 je
bil objavljen oglas v Novicah in v časopisu Laibacher
Zeitung. Odziv je bil skromen, javila sta se le dva
kandidata: Viktor Raud, veleposestnik in tovarnar z
Gorenjske in knez Jurij Schtinnburg-Waldenburg, posestnik snežniške graščine na Notranjskem . Po pregledu so ugotovili, da je ponudnik pravzaprav samo
eden (druga ponudba ni prišla v poštev), nemški knez.
Ponudba posestva Snežnik je bila zelo ugodna, saj so
bili pripravljeni brezplačno nuditi:
- celotno hišo s petimi sobami in kuhinjo, primerno
za 8-1 Oučencev,
- ves hišni inventar ter drva in kurjavo,
- plačilo dveh učiteljev in
- uporabo 81 Oha gozda za terenski pouk.
Lastnik pa ni bil pripravljen kriti stroškov prehrane
učencev, svečave, spravila drv za ogrevanje sob in
učilnice ter nabave učnih pripomočkov. Odbor je njegovo ponudbo sprejel in se obvezal, da bo poskrbel za
poravnavo dodatnih stroškov.
Praktične izvedbe se je lotil graščinski nadlogar
Vincenc Bodenstein, po rodu Čeh, kije z od liko opravil
gozdarske študije na akademiji v Beli (Weisswaser)
na Češkem, tam preživel tri leta kot asistent, zatem pa
enajst let kot gozdar na snežniški graščini .
Dokončno je bila ustanovitev snežniške šole potrjena na sedemnajsti seji deželnega zbora, 28. septembra l868, ko so sprejeli naslednje sklepe:
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- šola se bo imenovala deželna nižja gozdarska šola,
- učni jezik bo slovenščina,
- pouk bo trajal dve leti,
- pouk bo namenjen predvsem kmečkim sinovom manj
pre možnih staršev po končani ljudski šoli, nižji realki
ali realki,
- deželni zbor bo podelil osem štipendij po 180 goldinarjev,
-za učne pripomočke bo zbor namenil prvo leto 300,
drugo leto pa 200 gldinarjev,
- ob koncu drugega letnika bo deželni odbor poslal k
preverjanju znanja svojega namestnika,
- šolo bodo lahko obiskovali tudi premožnejši učenci
na lastne stroške, vendar z dovoljenjem kneza
Schonburga-Waldenburga in če bo dovolj prostora.
Določili so tudi predmetnik, ki je obsegal: gozdarsko računstvo in praktično geometrijo, gozdarsko
zemljeznanstvo in rastlinoznanstvo, lesorejo, rabo gozdov, varstvo gozdov z znanstvom gozdu škodljivih in
gozdu kodstnih.živali, gozdno in lovsko policijo, vaje
v spisih, vaje v risanju. Nekaj najnujnejših učnih pripomočkov so odkupili od podobne gozdarske šole v
Hinterbriihlu in v dva tisoč izvodih natisnili knjigo
češkega nadlogarja Mavricija Scheyerja: Na vod kako
naj posamezni kmetje in cele soseske ravnajo z gozdom. Aprila 1869 je v Novicah izšel razpis osmih
štipendij, namenjenih "sinovom manjših kranjskih posestnikov ali drugih malopremožnih deželanov" za
gozdarsko šolo na Snežniku. Pouk se je pričel l. oktobra 1869, življenjski in delovni prostor učencev pa je
bila hiša ob gradu. Učitelj in vzgojitelj je bil Jakob
Furlan, vodja šole pa Vincenc Bodenstein, ki pa ga je
po prvem letu zamenjal RudolfLasky. Fluktuacija dijakov je bila zelo velika: nekateri so jo zapustili, drugi
prekinili zaradi vpoklica v vojsko, prišlo je do izključitev zaradi nediscipline ali slabega uspeha itd.
Po zaključku šolanja prve generacije je na javnem
preverjanju znanja deželni zbor zastopal sam deželni
glavar dr. Radoslav Razlag, kmetijsko družbo pa H.
Schollmayer. Nad obstojem šole in znanjem učencev
so bili vsi izredno navdušeni. Na preizkušnjo druge
generacije je deželni zbor poslal inženirja in strokovnjaka za gozdarstvo Witschla, ki pa nad znanjem in
šolo ni bil posebno navdušen, kljub temu pa je bilo
poročilo pozitivno. Zadnji preizkus znanja na nižji
gozdarski šoli na Snežniku pa je potekal28. avgusta
187 5. Deželni zbor je zastopal Martin Schweiger, predsednik kmetijske podružnice v Ložu in župan občine
Stari trg. Tega dne se je zaključilo zadnje dejanje prve
slovenske gozdarske šole.
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Vilman in Serše (Prva slovenska gozdarska šola
na Snežniku) pišeta: Brez oklevanja lahko trdimo, da
je temeljni razlog ukinitve snežniške šole nemški politični pritisk, ki je dosegel višek v sedemdesetih letih
19. stoletja. Nemška liberalna buržoazijaje po 1873.
letu dosegla pomembne volilne uspehe~ 1875. leta je
prevzela večino tudi v trgovsko-obrtni zbornici na
Kranjskem. Tudi veleposestniška kurij aje bila v rokah
nemške stranke. Poglabljanje gospodarske krize je še
spodbujalo željo nemške buržoazije, da bi čim hitreje
in čim temeljiteje germanizirala slovenske dežele. Pomembno ponemčevalno sredstvo so bile tudi šole.
Seveda šole z nemškim učnim jezikom. Tu je bila
slovenska gozdarska šola na Snežgotovo trn v
niku. Zaradi političnih silnic, ki so vplivale na šolstvo,
je že leta 1874 postal obstoj snežniške šole vprašljiv,
najverjetneje je bila že tistega leta določena njena
usoda, kajti spomladi 1875 niso razpisali štipendij za
četrto generacijo. Oktobra 1875 je deželni odbor zaM
prosil ravnateljstvo snežniške šole za mnenje glede
nadaljnjega pouka. V odgovoru že v uvodu piše: "Ponižno podpisano ravnateljstvo poroča deželnemu odboru, da deželna gozdarska šola taka, kakoršna je sedaj,
nobenemu namenu ne zadostuje." Nato poda vrsto
slabosti šole: neprimeren učni program za zahtevnejša
gozdarska dela, slaba opremljenost šole z učili ter
neprofesionalen status večine učiteljev, neprimerna
socialna struktura učencev. Mnenje zaključuje takole:
"Zato mora vsak, kateremu Ježi blagor dežele na srcu,
z odkritosrčnim veseljem pozdraviti to, da je slavni
deželni zbor sklenil, gozdarsko šolo združiti s kmetijsko, ki se bo na Dolenjskem napravila. Kmečki fantje
se bodo zraven poljedelstva naučili tudi gospodarstva
z gozdom ter se bo s tem dosegel namen, ki je bil od
začetka zvezan z napravo tukajšne gozdarske šole."
Deželni odbor je na podlagi te izjave 16. oktobra 1875
dokončno sklenil, da se snežniška šola ukine. Uradni
razlogi so bile slabosti, ki so se v zvezi s šolo dogajale,
in predvsem dejstvo, da prvotni namen gozdarske šole,
tj. nuditi kmečkim sinovom s poukom in praktičnimi
vajami znanje za gospodarjenje in gojitev majhnih in
zanemarjenih kmečkih kompleksov, ni bil dosežen. V
šolo se namreč niso vpisovali kmečki fantje, ampak
sinovi meščanov in uradnikov, ki so se hoteli posvetiti
gozdarskemu poklicu in po končanem šolanju postati
uradniki večjih gozdnih posestev ali pa nadaljevati
študij na višji gozdarski šoli. Tem razlogom je bilo
težko oporekati, saj so prav gotovo pospešili ukinitev
šole, vsekakor pa je bil odločilnega pomena tedanji
politični trenutek, ki nikakor ni bil naklonjen šoli z
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izključno slovenskim jezikom. Nenazadnje pa je bil
lastnik snežniške graščine, Ju rU Schonburg-Waldenburg, nemški knez, ki gotovo ni želel nasprotovati
uradni politiki. Čeprav s pokroviteljstvom ni imel več
jih stroškov, je vendar treba poudariti njegovo pozjtivno vlogo, saj je bil praktično edini, kije šoli ponudil
streho nad glavo.
Nadvse uspešen in pomemben zagon slovenskega
gozdarskega šolstva je 1875 leta zastal , slovenski učni
jezik pa se je vrnil v gozdarske predavalnice šele leta
1931 . Kakor koli je bila ocenjena kakovost te šole, pa

ostaja dejstvo, da so se snežniški učenci v službah
izkazali kot dobri delavci. Čeprav šola ni bila brez
pomanjkljivosti, je le vzgojila lepo število dobrih in
spretnih gozdarjev, kijih je slovensko gozdarstvo zelo
potrebovalo.
Vira
Yilman V. 1 Serše A., 1989: Prva slovenska gozdarska šola n~
Snežniku.- Gozdarski šolski center PosLojna.
Kobe-Arzenšek. K., 1963: Prva slovenska gozdarska šola na
Snežniku.- Gozd. vest.

Društvene vesti
Vtisi z avstrijskih gozdarskih dnevov
Vsakoletni gozdarski dnevi v Avstriji so pravzaprav
tudi občni zbor vseh avstrijskih gozdarjev. To pa ne
pomeni, da so v nj ih ovo zvezo gozdarjev včlanjeni
samo gozdarski inženirji in tehniki, ampak tudi ljubitelji gozda in vsi tisti, ki so kakorkoli povezani z naravo
in gozdom. To so biologi, tabomiki, planinci, zdravniki, policijski inšpektorji, predsedniki občin in celo
sam deželni glavar (kot npr. na. Južnem Tirolskem in
na Tirolskem).
Na ta način imajo gozdarji odprta vrata do marsikatere (gozdarjem) koristne inštance in z lahkoto rešujejo na terenu pereče gozdarske probleme. Avstrijskih gozdarskih dnevov se redno udeležuje od 300 do
400 gozdarjev.
Avstrijski gozdarski dnevi so vsako !eto v dmgi
avstrijski deželi. Letos so bili meseca maja v St. Poltenu, glavnem mestu Nižje Avstrije (Niederosterreich).
Tega občnega zbora avstrijskih gozdarjev, sva se udeležila predsednik naše zveze, kolega [gnacij Pišlar in
Branko Štampar. Avstrijski gozdarji nas že leta redno
vabijo na občne zbore gozdarjev posameznih dežel in
seveda tudi na občne zbore vseh avstrijskih gozdarjev.
Začetki teh stikov segajo preko 45 let nazaj. Začel jih
je pokojni prof. Zdravko Turk, med mariborskimi in
avstrijsko štajerskimi gozdarji pa jih je vzpostavi 1kolega Franc Cafnik.
Udeležba na avstrijskih gozdarskih dnevi.h je za
vsakega tujega gozdarja pravo doživetje. Obširno pismeno gradivo z vabilom dobi po pošti že najmanj
mesec dni prej. Vsak udeleženec se prijavi na posebni
GozdV 57 (1999) 9

prijavnici, napiše kako in kdaj bo prispel, naroči potrebno rezervacijo pranočišča, prijavi soprogo za damski program (seveda, če gre ta zraven) in se odloči za
dve izmed desetih gozdarskih strokovnih ekskurzij.
Domači udeleženci morajo za udeležbo na gozdarskih
dnevih plačati kotizacijo. Zakaj govorim o dnevih?
Zato ker ta srečanja trajajo kar tr] dni.
Prvi dan srečanja je vedno v večji dvorani (kulturni
dom, kongresna dvorana). Na programu so najprej
pozdravni govori častnih gostov in pokroviteljev. Prvi
stopi na govorniški oder kar deželni glavar. Zakej enkrat na naš občni zbor ne povabimo našega predsednika? Zatem sledi tri do pet strokovnih predavanj gozdarskih tmiverzitetnih profesorjev (npr. z Dunaja, Freiburga) in drugih vrhunskih strokovnjakov gozdarske
ali lesne stroke. Ob koncu prvega, dne zvečer je običajno sprejem pri deželnem glavarju. Razgovori s kolegi pa potekajo ob hrani in pijači.
Posebno doživetje so gozdarske strokovne ekskurzije, kamor udeležence popeljejo turistični avtobusi.
Gozdarji na terenu poskrbijo za ogled gozdarskih
objektov, za razlago, debato in okrepčilo.
Zanimivo je to, da obravnava vsak občni zbor avstrijskih gozdarjev neko temo. Ker se več ali manj redno
udeležujem teh gozdarskih srečanj, bo morda zanimivo
navesti kraje in naslove (teme) teh avstrijskih gozdarskih posvetovanj.
- 1988, Imst - Tirolska: Gospodarjenje z gozdovi in
kultura krajine, poti v prihodnost
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Društve11e ''esti
- 1989, Steyr - Gornja Avstrija: Ohranitev gozdov,

gospodarjenje v ekološkem in socialnem okolju
- 1990, Salzburg: Gospoda1je1~e z gozdovi ima prihodnost
- 1991 Dornbirn - Predarlško : Gospodarjenje z
gozdovi v Predarlškem (Vorarlbergu), primeri za
bodočnost

Gradiščansko: Trajno gospodarjenje, bodočnost evropskih dežel
- 1993, Dunaj: (Primestni) gozd za (vele)mesto
- 1994, Lipnica - Štajerska: Spremembe v gospodarjenju z gozdovi
- 1996, Mondsee- Gornja Avstrija: Naša pot za boljši
gozd
- J 997, Tel fs - Tirolska: Prostor za drevo
- 1998, Oberwart - Gradiščansko: Mnogovrstnost v

- 1992, Eisenstadt -

bodočnosti

- J 998, St. Polten -Nižja Avstrija: Narava in tehnika

Zanimive teme, ni kaj!
Slovenski gozdarji si takšnih občnih zborov še
dolgo ne bomo mogli privoščiti, morda pa bi o čem
podobnem le lahko razmišljali.
V vsakodnevnem občevanju je dostojno vrniti povabilo, če te kdo povabi k sebi. Nesmiselno je avstrijske gozdarje povabiti na naš občni zbor (razlogov za to
tukaj ne bom navajal). Z veseljem pa so sprejeli povabilo našega predsednika, da nas za dan ali dva obišče
manjša skupLna avstrijskih gozdarjev. Organizacija
takšnega obiska je razmeroma enostavna, gostom pa,
se v njihovem jeziku lahko posvetiš od jutra do večera .
Branko Štampar

Kadri ir1 izobraževanje
Dejavnik vpliva pri revijah s področij gozdarstva in vrednotenje rezultatov
raziskovalnega dela po merilih Ministrstva za znanost in tehnologijo ter
Univerze v Ljubljani
Teja KOLER-POVJ-I i.<

UVOD
Že leta 1998 smo objavili prispevek o vrednotenju
uspešnosti raziskovalnega dela s pomočjo zbirke SCT
(Science Citation Index) in o vrednostih dejavnika
vpliva (Impact Factor), določenega izbranim revijam,
s katerim je izražena odmevnost revij v svetu. Predstavili smo lestvico revij s področU gozdarstva in njihove vrednosti dejavnikov vpliva (KOLER 1998).
Dejavnik vpliva se ugotavlja vsako leto znova za
obdobje zadnjih dveh let, zato bomo v tem prispevku
predstavili nove vrednosti. Ker se pri svojem delu
redno srečujem z vprašanji gozdarskih raziskovalcev
in pedagogov o vrednotenju njihovega raziskovalnega
dela, sem se odločila v tem članku predstaviti tudi
kriterije Ministrstva za znanost in tehnologijo ter Univerze v Ljubljani za vrednotenje uspešnosti njihovega
znanstveno-raziskovalnega dela.

2 ZBIRKA SCI, DEJAVNIK VPLIVA IN GOZDARSTVO
V zbirko SCI vključene revije so v publikaciji Journal Citation Report razvrščene v vnaprej določene
tematske skupine, za enakovredno vrednotenje raziskovalnega dela različnih tematskih skupin paje merodajna srednja vrednost dejavnika vpliva, določena za
vsako tematsko skupino posebej. Nova srednja vrednost dejavnikov vpliva pri revijah, združenih v tematsko skupino gozdarstva, znaša 0,559.
V nadaljevanju prispevka so prikazane vrednosti
dejavnika vpliva pri revUah, vključenih v zbirko SCI v
sklopu vsebinskega področja gozdarstva (preglednica 1),
in vrednosti dejavnika vpliva pri revijah, dosegljivih
v Gozdarski knjižnici (preglednica 2).
V preglednicah navedene vrednosti so veljavne za
leti 1999 in 2000 oz. do izdaje novih.

*mag. T. K.-P., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarska knjižnica.
pot 2, 1000 Ljubljana, SLO

Večna
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Kadri tn izobrazevanje
Naslov revije 1

Dejavn ik
vpliva (rF)

P r~g k d n ica 1: V zbirko SCI vključene revije s področij gozdarstva
in njihov dejavnik vpliva (IF) za leto 1997, veljaven v len. 1999
in delno v letu 2000, ter primerjava z d~javnikom vpliva iz leta

(Rang v dol očenem

1997

1996

1996

Forest Science

0,320
(24)

0.608
( 10)

Forstw issenschaftl ic he s
Centralblall

0,290
(25)

0,200
(26)

Allgemeine Forst- und
Jagdzeitung

0,246
(26)

Dejavn ik
vpliva {IF)

Dejavn ik
vpliva (l.F)

1997

l996

1,640
(1)

1.740

Agricultural and Forest
Meteorology
Joumal of Vegetation Science

1,570
(2)

1,670
(2)

1,414
(3)

1,485
(3)

Holzforschung

0,928
(4)

0.831
(6)

Canadian J0umal of
forest Research
Trees - Structure and Function

0,895
(5)

0,884
(5)

0,863
(6)

0,936
(4)

Forest Ecology and Management

0,837
(7)

0,701
(8)

Forestry

0,767
(8)

0,571

European Journal of
Forest Pathology
Vegetatio

0,635
(9)

0,535
(14)

0,634

0,601

Naslov revije 1
(Rang v do ločenem letu)
Tree Physiology

(l)

letu)

Dejavnik
·Vpliva (IF)

1

0,314
(23)

1

Biomass & Bioenergy

0, 163
(27)

0,3 90
(2 0)

USDA Forest Service lntermountain
Research Stat ion Research Paper

0,048
(28)

0.000
(29)

lllahee

0,000

0,038

(29)

(28)

1

(12)

(JO)

(Il)

Wood Science and Technology

0,598

0,741
(7)

Wood Science

0,587

(J 1)

0,456
( 18)

(12)

Scandinavian Journal of
Forest Research

0,559

0,616
(9)

(lJ)
1

Agroforeslry Systems

0,559

0,345
(22)

(14)
1

Natural Areas Joumal

0,549
(15)

lawa Journal

0,508
(16)

Al Applications

0,500
( 17)

O, 189
(27)

Annales des Sciences
Forestieres
Silvae Genetica

0,490
(1 8)

0,556
( 13)

0,463
( 19)

0,491
(16)

0,435
(20)

0,277
(24)

0,396

0,508

International Journal of
Wildland Fire
Journal of Forest!)·

1

Forestry Chronicle
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1

1

0,409
(19)

(2!)

(15)

0,391

0,239
(25)

(22)

Forest Products Journal

0,486
(17)

0,357
(23)

1

0,387
(21)

(Vir: SCI Journal Citation Reports 1997)

Trenutno veljavna srednja vrednost dejavnika vpl iva za gozdarstvo (0,559) je višja od doslej ,veljavne
srednje vrednosti, izračunane za leto 1996, ki je bila
0,535.
Pri 17 revijah opažamo povečanje vrednosti dejavnika
vpliva v prirneijavi s prej veljavnimi vrednostmi, enajstim
revijam pa se je vrednost dejavnika vpliva znižala.
Za deset mest naprej se je premaknila revija Al
Applications, za osem mest revija Agroforestry Systems, za šest pa Wood Science. Prvima dvema se je
vrednost dejavnika vpliva močno povečala . Nobene od
navedenih revij ne prejemamo v Gozdarski knjižnici .
Za pet mest je napredovala revija European Journal
of Forest Pathology, kijo prejemamo tudi v naši knjižnici in se lahko sami prepričamo o njenem porastu
kakovosti. Kar za štirinajst mest je po lestvici zdrsnila
revija Forest Science, za sedem mest revija Biomass
& B ioenergy, za šest mest Journal ofF orestry, za pet
Annales des Sciences Forestieres ter za štiri mesta
reviji Scandinavian Journal of Forest Research in
Wood Science and Technology. Revija Silvae Genetica
je zdrsnila za tri mesta. Ostale so zdrsnile za eno ali
dve mesti, njihova vrednost dejavnika vpliva pa se ni
bistveno spremenila (Trees - Structure and Function
in Forest Products Journal).
Navidezno velik padec na lestvici revij z dejavnikom vpliva predstavlja za našim raziskovalcem padec revije Allgemeine Forst- und Jagdzeitung Z? tri
mesta, z vrednosti 0,314 na vrednost 0,246. V obeh
primerih je vrednost manjša od srednje vrednosti, zatorej Ministrstvo za znanost in tehnologijo za objavo
v tej reviji namenja v letošnjem letu isto število točk
kot lani, to je pet točk.
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Kadti iii izobraževanje
Preglednica 2: Revije, dosegljive v Gozdarski knjižnici, vključene
v zbirko SCI in njihov dejavnik vpliva (IF) za leto 1997, veljaven
v letu 1999 in delno v letu 2000, ter primerjava vrednosti z letom
1996
Dejavnik Dejavni~
vpliva
vpliva
(lf) 1997 (IF) 1996
]. Agricultural Engineering
0,077
0,314
2. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung l 0,246
1,123
1,492
3. AMBIO
0,185
0,182
14. Anzeiger flir Schadtitlgskunde
5. Canadian Journal of Botany
0,980
0,773
6. Canadian Journal ofForest Research
0,895
0,884
2,189
7. Conservation Siology
1,832
3,438
8. Ecology
3, 139
2,378
9. Ecologica1 Applications
2, 180
1O. European Journal ofF oresl Pathol ogy 0,635
0,535
0,701
Il . Forest Ecology and Management
0,837
12. Forest Science
0,320
0,608
0,200
13 . Forstwissen_§chafiliches Centalblatt
0,290
3,040
14. Journal of Ecology
2,837
0,508
15. Journal ofForestry
0,396
1,485
16. Joumal of Vegetation Science Opulus 1,414
1,075
17. Journal ofWildlife Management
0,986
2,000
1.8. Wildlife Monographs
2,000
1,648
1,310
19. Landscape Ecology

rN aslov revije

1

20. Molecular Ecology
21. Ne\v Phytologisl

22. New Scientist
23 . Scandinavian J. of Forest Research

24. Scientific American
25 . Silvae genetica
26. Tree Physiology
27. Trees- Structure and Function

28. Zeitschrift fi.ir Jagdwissenschaft

3,086
1,967

2.799
2,208

0,388
0,559

0,496

1,3 LO
0,463
1.,640
0.863
0,183

0,616
1

1.609
0,.491
1.740
0,936
0,361

1

4 VREDNOTENJE RAZISKOVALNEGA DELA
PO PRAVILNIKU MINISTRSTVA ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO TER UNIVERZE V
LJUBLJANI

Lestvica za vrednotenje raziskovalnega dela Ministrstva za znanost in tehnologijo kot glavnega financerja
raziskovalnih del ni poenotena z lestvico Univerze, ki
jo je treba upoštevati, kadar smo v habilitacijskem
postopku na Univerzi, zatorej so raziskovalci neredko
v zadregi, ko morajo svojo bibliografija razvrščati
enkrat po pravilniku MZT, drugič po pravilniku Univerze, odvisno od namena pač. Da pa je zmeda še
večja, je na pobudo MZT svoje vrednotenje v sistem
COBfSS vnesel tudi Inštitut informacijskih znanosti
iz Maribora (IZUM), sicer z resno opombo, daje toč
kovanje v sistemu COBISS za začetek le poskusno in
torej ne moremo prisegati na njegovo neoporečnost,
toda ko postanejo pomembne informacije tako enostavno dostopne, kot so prek sistema COBISS (za tiste,
ki ga želijo in znajo uporabljati, seveda), potem smo
hitro pripravljeni pozabiti na njihovo morebitno oporečnost in jih uporabljamo kot edino veljavne in absolutno resnične.
V nadaUevanju je prikazano vrednotenje raziskovalnega dela po veljavnem pravilniku Ministrstva za
znanost in tehnologijo.

1

(Vir: SCI Journal Citation Reports J 997).
3 V GOZDARSKI KNJIŽNICI DOSEGLJIVE
REVIJE IN NJlliOV DEJAVNIK VPLIVA

V gozdarstvu so prisotne tudi vsebine drugih znanstvenih disciplin, ki so v zbirki SCI razvrščene v dmge
tematske skupine. Za vse v naši knjižnici dosegUive
revije smo izdelali pregled njihovih dejavnikov vpliva.
Te revije so predstavljene v preglednici 2.
Da je med 70 tujimi revijami, ki so naročene v
Gozdarski knjižnici, kar 28 zelo kakovostnih in v svetu
odmevnih, je nedvomno zanimiv podatek, ki priča o
skrbnem in kakovostnem izboru. Vzpodbudno je, da
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so kar tri revije z nemškega govomega področja, kar
je ob dejstvu, da so v zbirko SCI vključene revije v
veliki večini pisane v angleškem jeziku, velik dosežek.
Še vedno pa pogrešamo revijo AFZ-Der Wald (prej
Allgemeine Forstzeitschrift) in ScbweizeriscbeZeitschrift fur Forstwesen, ki se nikakor ne uspeta uvrstiti.

Vrsta objave

Največje

možno štev. dodeljenih

CLANKI
- članek v domači znanstveni reviji, z domačim
uredniškim odborom
- članek v domači znanstveni reviji, z
mednarodnim uredniškim odborom
- članek v mednarodni znanstveni reviji
- članek v mednarodni znanstveni reviji z
dejavnikom vpliva do X
- članek v mednarodni znanstveni reviji z
dejavnikom vpliva nad X
- članek v strokovni reviji
- članek v poljudno-znanstveni reviji

točk

2
3
5

8
0,5
0,2

Opomba: vrednost X je srednja vrednost dejavnika vpliva
znotraj določene tematske skupine; za gozdarstvo znaša
0,559.
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KNJIGE
- knjiga, izdana pri mednarodno uveljavljeni
tuji založbi
15
-knjiga, izdana pri domači založbi
10
- poglavje v knjigi, izdani pri mednarodno
8
uveljavljeni tuji založbi
- poglavje v knjigi, izdani pri domači založbi
6
- univerzitetni učbenik z recenzijo
1O
- drug učbenik z recenzijo
5
- uredništvo zbornika pri mednarodno uveljavljeni
tuji založbi
5
PREDAVANJA NA KONFERENCAH
-objavljen sestavek z mednarodne konference
- objavljen sestavek z domače konference
- vabljena predavanje na mednarodni konferenci
- vabljena predavanje na domači konferenci
- gostovanje na tuji univerzi s predavanji, ki
obsegajo več kot lO ur

PREDAVANJA NA KONFERENCAH
indeks citiranosti kandidata (po SCI, SSCI)
več kot 20
15
-objavljene
v obliki članka
2
- dokumentirani objavljeni referati na kongresih,
simpozijih in znanstvenih seminarjih- domači
- dokumentirani objavljeni referati na kongresih,
simpozijih in znanstvenih seminarjih- mednarodni 2
- uvodno, objavljeno plenarno predavanje na
sestankih z domačo udeležbo
2
- uvodno, objavljeno plenarno predavanje na
sestankih z mednarodno udeležbo ali v tujini
5
(Vir: Merila za volitve v nazive ... sodelavcev, 1997)

0,5

5
2
1O

(Vir: Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za ...
nazive, 1994, 1998)
Na Univerzi v Ljubljani so izdelali svojo lestvico
za vrednotenje pedagoškega in raziskovalnega dela.
Predstavili bomo vrednotenje istih zvrsti del, kot so
predstavljene v pravilniku MZT.

Obema lestvicama dodajamo pojasnilo, da se v
primeru več avtorjev število točk po množi z 1,2. Če
so se soavtorji odločili za sorazmeme deleže, se zmnožek deli s številom avtorjev, možna paje tudi razdelitev
zmnožka v skladu z dogovorom med avtorji.
Primerjava obeh lestvic pokaže razlike v vrednotenju raziskovalnega dela, zato je zelo pomembno, da
izberemo namenu odgovarjajočo lestvico. Poudariti je
treba, da so navedene vrednosti najvišje možne, na
kandidatov predlog ocene o dokončni vrednosti dela
odloči komisija za oceno raziskovalnega dela.
Viri

Vrsta objave
KNJIGE

Največje

možno štev. dodeljenih točk

- del monografije
8
- univerzitetni učbenik z recenzijo
1O
- nova, dopolnjena izdaja
5
- ostali učbeniki
5
- študijsko gradivo
1
- poljudno-znanstvena knjiga, izdana doma
3
6
- poljudno-znanstvena knjiga, izdana v tujini
- uredništvo-souredništvo knjige, revije- domače
3
6
- uredništvo-souredništvo knjige, revije- tuje
- objavljeni prikazi, poročila, ekspertize
0,5
-

gostujoči

profesor

KOLER, T., 1998. Vključenost revij v zbirko Science Citation
Index: in faktor vpi iva rev ij pri mer zn področj o gozdarstva.GozdV 56, 10, str. 487-488.
... , Merila za volitve v nazive visošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in sodelavcev. Pregled dela in točkovalnik.
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 1997.
... , Pravilnik o uporabi kvantilativnih kriterijev za razvrščanje
v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive.Ur. l. RS, št. 75-2693/94, Ur. l. RS, št. 35-1519/98
(spremembe in dopolnitve).
... , SCI Journal Citation Reports. Key Figures from thejourna1
rankings.- Phyladelphia, ISI, 1997, l 02 str.

8

ČLANKI

- članki z recenzijo v revijah, skupina od l do VI
- strokovni članki
-poljudno-strokovni članki
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8
1
0,1
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GOZDNO
GOSPODARSTVO
K R A N J

Spoštovani:'
Celih 46 let smo se z veseljem ukvarjali le z gozdarstvom. Po temeljitih
spremembah v gozdarstvu smo se odločili, da razširimo našo dejavnost na
področje lesne predelave: žagarstvo, tesarstvo in lesne konstrukcije.
Obveščam.o

vas, da smo zato spremenili ime družbe:

EGOLESd.d.
gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo
in sedež družbe:
Kidričeva c. 56, 4220 Škofja Loka
Nove telefonske številke so:
tel.: 0641611-350
fax: 0641611-353
S spoštovanjem
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OBVESTILO AVTORJEM PR1ISPEVKOV, NAMENJENIH OBJAVI V

GOZDARSKeM VESTNIKU
Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd , gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse znanstvene in strokovne prispevke (v nadaijevanju vodilni
prispevki) recenzi r.amo, ostale prispevke recenziramo po presoji uredništva. Uredništvo si pridržuje
pravico do popravkov prispevka. Avtorji lahko zahtevajo popravljen prispevek v pregled.
Prispevek mora biti opremljen z imeni in priimki avtorjev, njihovo izobrazbo in strokovnim nazivom
tertočnim naslovom ustanove, v kateri so zaposleni, oziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni).
Prispevki so honorirani po merilih, ki jih določa 10 ZGDS, zato morajo vsebovati še št. žiro računa ,
EMSO in davčno številko avtorjev ter njihov avtorski delež. Stroške prevajanja, slovenskega in
angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo. Prispevki so lahko dostavljeni na uredništvo
osebno, s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti. Vod ilni prispevek je treba poslati na GV v
originalu in dveh kopijah (s slikovnim gradivom vred} najmanj 60 dni pred želeno objavo. Prispevke
za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30 dni pred objavo. Aktualne novice
sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po objavi vračamo diapozitive, fotografije
in skice.

Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem , z dvojnim razmikam med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRO-zgradbo (uvod,
metode, rezultaH, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim in angleškim
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščeni m povzetkom, k ljuč nimi besedami ter dvojezičnim besedilom
preglednic, grafikonov in slik. Poglavja naj bodo oštevilčena z arabskimi številkami dekad nega sistema
do četrtega nivoja (npr. 2.3.1.1 ). Obvezna je uporaba enot SI in dovoljenih enot zunaj Sl. Opombe
med besedilom je treba ozn ačiti zaporedno in jih dodati na koncu . Latinska imena morajo biti izpisana
ležeče (Abies alba Mili., Abieti-Fagetum din. ompha/odetosum (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et ·al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.: ' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane vi re in literaturo se navede na koncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po
abecednem redu priimkov prvih avtorjev oziroma po a be c~dn em red u naslova dela, če delo ni
avtorizirana. Vire istega avtorja je treba razvrstiti kronološko in z dodano črko, če gre za več del
isteg•a avtorja v ·istem letu. Primeri:
BAGATELJ, V., 1995. Uvod SGML.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgml/sgmluvod.htm .
BROOKS, D. J. 1GRANT, G. E. 1JOHNSON , E. 1TU RNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. 1 MOORE, B. , 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ZGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča . 
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
---, 1996. Enciklopedija Slovenije.- 10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
Zak.or. o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-.2300/90.

v
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Preglednice, grafikoni , slike in fotografije morajo biti opremljeni z zaporedni mi oznakami. Njihove
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembam i v besedilu. Za decimalna števila se uporablja
decimalno vejico. Položaj s likovnega gradiva, ki ni sestavn i del tekstne datoteke, je treba v besedilu
označiti z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s p ri padajočo številko,
imenom avtorja in oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuje s presledki. Ročno izdelani grafikoni
in slike morajo biti neokvirj:eni ter izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo
biti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj 1,5 mm). Za
objavo barvne fotografije potrebujemo kontrastno barvno fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv.
O objavi barvne fotografije in njenem položaj u med besedilom odloča urednik.
Uredništvo GV
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Leto 2000 - leto priložnosti, želja in sanj
Z letom 2000 ne vstopamo le v novo koledarsko leto, z njim ne
le novega stoletja, pač pa z letom 2000 obračamo list v novo

začenjamo
tisočletje .

Prelom tisočletja je dogodek, ki je za vsakogar edinstven in enkraten.
Dogodek, ki obljublja, ponuja in prevzema . Je čas priložnosti, želja in sanj.
Verjetno pa čez čas, prav tako za vsakogar, Je leto kot vsako drugo, polno
tako veselih kot žalostnih trenutkov, tako uspehov kot razočaran}, tako
vzponov kot padcev, skratka povsem običajno novo leto.
Kljub temu pa je vstop v novo tisočletje lahko prelomnica, ob kateri so sanje dovoljene in
želje uresničljive, ko si lahko zastavimo nove cilje in naredimo odločilne korake na poti želenih
sprememb. Takšne prelomnice so vedno čas za spremembe, nove ideje in dosežke, tako na
osebnem kot tudi na družabnem in poslovnem področju.
Tudi Gozdarski vestnik vstopa v leto 2000 z novimi idejami in svežimi zamislimi. Kako narediti
našo in Vašo revijo še boljšo, je moto, ki nas pri tem vodi. Kako zadovoljiti naše zveste naročnike
in pritegniti še nove, je izziv, s katerim se spogledujemo. Nov, 58. letnik Vestnika bo tako še
bolj prijazen, pester in zanimiv. Nove rubrike, .aktualne informacije in praktični nasveti Vam
bodo popestrili branje že v prvi številki novega leta. Sprejmite jih kot naše darilo.
V letu 2000 so tudi nam dovoljene sanje in skrite želje. Povečati število naročnikov, pridobiti
nove sponzorje in oglaševalce, zagotoviti redno poravnavanje obveznosti ... in še bi lahko
naštevali. Vendar, mar niso to želje, ki jih imamo vsako leto, vsak dan?
V letu 2000 so dovoljene drugačne, globlje želje. Tako si v letu 2000 želimo, da bi končno
presegli nesoglasja v gozdarstvu, da bi skrb za skupno dobro nadvladala institucionalne in
osebne interese in da bi celotna stroka nastopila skupaj, z roko v roki, kot eno. Želimo si, da
bi te tako želene spremembe v slovenskem gozdarstvu odseval tudi naš Ve·stnik.
Vestnik je bil vedno tisti, ki je povezoval tako strokovno kot širšo gozdarsko javnost. Ob
vseh razhajanjih in različnih interesih v slovenskem gozdarstvu je ostal glasilo vseh, ne glede
na politično, poklicno in osebno prepričanje. Želimo si, da bi ga spet pre.birali vsi tisti, ki so se
mu v znak nezadovoljstva z dogajanji v slovenskem goz.darstvu v prejšnjih letih odpovedali.
Želimo si, da bi vanj pisali vsi, ki imajo za gozdarstvo in o gozdarstvu kaj povedali. ŽeUmo si,
da bi tako podjetja kot posamezniki Vestnik začutili kot priložnost za svojo predstavitev in
promocijo.
Zgolj pobožne želje ali že kar sanje? V letu 2000 so uresničljive tudi te, le da za njihovo
uresničitev potrebujemo Vas. Skupaj jih lahko uresničimo. Naj bo to Vaše darilo Gozdarskemu
vestniku in slovenskemu gozdarstvu nasploh.
V novem letu 2000, ob vstopu v novo tisočletje, Vam uredništvo Gozdarskega vestnika želi
obilo novih priložnosti in izpolnitev vseh skritih želja. Potrudili se bomo, da Vam katero izmed
njih izpolnimo tudi mi.

Vaš uredni
Borut-Yyn a

y

418

GozdV 57 (1999) 10

Razprave
~ ...

GDK: 176.1 Fraxinus ornus (L.)+ 181: 562.16: 561.1 : 561 .2

··~

Razširjenost in rastne značilnosti malega jesena (Fraxinus ornus L:
v Sloveniji
Distribution and Growth Characteristics of Flowering Ash (Fraxinus arnu s L.) in
Slovenia
Mitja PISKUR *
Izvleček:

Piškur, M.: Razširjenost in rastne značilnosti malega jesena (Fraxinus ornus L.) v Sloveniji. Gozdarski vestnik , št.
10/1999. V slovenščini. s povzetkom v angleščini, cit. lit. 14. Prevod v ~mgleščino : Mitja Piškur.
Mali jesen je pionirska drevesna vrsta, ki uspeva predvsem na sušnih in topl'ih rastiščih na karbonatn i matični podlagi.
V združbah, kjer je obilneje prisoten , ima izrazito varovalno vlogo.
Rastne značilnosti malega jesena (Fraxinus ornus L.) smo analizirali na sedmih nahajališčih, kjer smo izbrali 7 ali
8 dreves (skupno 52}. Izvedli smo debelno analizo, sledila je dendrometrijska analiza. Na nahajališčih smo ugotovili
rastne značilnosti malega jasena glede na socialno plast (višinsko rast glede na starost, debelinsko rast glede na
starost in višinsko rast glede na debelina).
Rastne značilnosti malega j.esena se razlikujejo po socialnih plasteh in po rastiščih. Pri malem jasenu je prisoten
pojav "vlečenja v višino", ko mali jesen, ki je v nižjih plasteh, zaradi vrzeli v strehi sestaja reagira z naglo rastjo v
višino. če gradijo stre-ho sestaja drevesne vrste, ki dosegajo večje končne višine kot mali jesen, doseže tudi mali
jesen večjo končno višino kot v normalnih razmerah .
Ključne

besede: mali jesen, Fraxinus omus (l.}, rastne

značilnosti,

razširjenost, pionirska drevesna vrsta.

Abstract:
Pišk l!.lr, M.: Distribution and Growth Characteristics of Flowering Ash (Fraxinus omus L.) in Slovenia. Gozdarski
vestnik, No. 110/1999 . l'n Slovene with a summary. in English, lit. quot. 14. Translated into English by Mitja Piškur.
The floweri ng ash is a pioneer tree species. It grows best on dry and warm sites, rich in carbonate. ln natural plant
associations where it appears in abundancy, it has distincUyely protective role.
Growth characteristics of the flowering ash (Fraxinus ornus l.) hawe been analyzed on seven selected locations.
On each ofthem seven or eight trees hawe been analyzed, 52 all together. Trunk analysis has been made first, followed
by a ring analysis. Growth characteristics of the flowering ash were determined on seven stand loca.tions according to
sociallayers: growth in height and diameter growth according to age, and growth in height in dependence of dia meter growth.
Growth characteristics of the fJowering ash differ according to social layers and sites. Phenomena of "pulling up" is
significant for the flowering ash. It happens whlen the flowering ash in lower layers reacts and grows rapidly. When a
stand canopy is made of tree species that grow higher than the flowering ash, flowering ash then reaches higher
heights tha n in normal conditions .
Key words: Flowering ash, Fraxinus ornus (L.), growth characteristics, distribution, pioneer tree species .

1 UVOD
INTRODUCTION
V rastiščno pestrem slovenskem prostoru ima svoj naravni areal razširjenosti 71 drevesnih vrst, ki dosežejo višino najmanj petih metrov in
rastejo v drevesni obliki. Med njimi jih 52 doseže dolžino debla vsaj pet
metrov (KOTAR 1995). Široka paleta arealov je posledica dolgotrajnih
klimatskih sprememb v daljni preteklosti. Današnja razširjenost nekaterih
drevesnih vrst je tudi posledica človekovega vpliva v zadnjem tisočletju.
Dejanska sestava gozdov je v precejšnjem neskladju z naravno sestavo,
saj so bile v preteklosti pospeševane le gospodarsko zanimive vrste, ostale
pa so bile bolj ali manj prezrte. Med prezrte drevesne vrste zagotovo sodi
tudi mali jesen.
V evropskem prostoru je bil mali jesen v preteklosti pomemben in cenjen
zaradi proizvodnje mane in široke uporabe v različnih obrteh. Z razvojem
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in opuščanjem rabe mane ter z zamiranjem starih obrti paje izginil v pozabo.
Prezrtost malega jesena se je kasneje pri samem gospodarjenju z gozdovi
še stopnjevala . Zaradi majhnih doseženih dimenzij ni bil gospodarsko
pomemben, in zaradi tega gojitvene ni bil deležen obravnave . Prav tako o
njem ni bilo raziskav, kar se zrcali v današnjem majhnem poznavanju
njegovih lastnosti in pomena.
Mali jesen, ki je drevesna vrsta interglaciala, je razširjen na ekstremno
toplih rastiščih, kjer je edafsko in klimatsko pogojen . Človek je na razširjenost malega jesena v preteklosti vplival različno. V dostopnih predelih
v bližini naselij je les malega jese na izkoriščal za kurjavo, kolje in v obrti, v
manj dostopnih in bolj ekstremnih predelih pa je bil človekov vpliv manjši.
V gozdovih, kjer je mali jesen zaradi manjše konkurenčne moči prisoten le
posamič in podstojno, se je zaradi različnih degradacij, naglih velikopovršinskih posegov in svojih značilnosti pionirske drevesne vrste širil in
dosegal večji delež v različnih stadialnih oblikah .
Vsekakor pa ima mali jesen velik pomen v gozdnih ekosistemih in kot
parkovno drevo, še posebej zaradi svoje varovalne vloge na ekstremnih
rastiščih in izredne estetske vloge . Skladno z razvijajočimi zahtevami po
načelih sonaravnosti, mnogonamenskosti in trajnosti se bo njegov pomen
še povečal.
Da pa bo mali jesen , ki mu že oznaka "mali" daje pomanjševalen in
nepomemben prizvok, dobil mesto, ki mu pripada, in postal "velik", bo
potrebno razširiti in osvojiti znanja o njegovih ekoloških zahtevah, gojitvenih
lastnostih in funkcijah, ki jih opravlja.

2 RAZŠIRJENOST, MORFOLOGIJA, EKOLOGIJA IN UPO RABNOST MALEGA JESENA
2 DISTRIBUTION, MORPHOLOGY, ECOLOGY AND USEFULNESS OF
FLOWERING ASH

2.1 Razširjenost malega jesena
2.1 Distribution of flowering ash
Mali jesen je južnoevropska drevesna vrsta . Areal njegove razširjenosti
sega od vzhodne obale Španije (Valencia), ki predstavlja najzahodnejše
nahajališče, preko Korzike, Sardinije, celotne Italije razen Padske nižine,
Balkana, kjer ga ni v Panonski nižini, romunske Transilvanije in južnih
Karpatov ter preko Bolgarije do Črnega morja, kjer se od Istanbula nadaljuje
v širokem pasu ob Sredozemskem morju Turčije (Anatolija) do konca
gorovja Taurus, ki predstavlja najvzhodnejši del areala. Zajema večino
sredozemskih otokov, ki predstavljajo južno mejo razprostranjenosti. Severna meja poteka po južnem delu Alp preko madžarskega sredogorje do gore
Bihar v Romuniji . Areal malega jesena je prikazan na karti 1.
Osrednji del vertikalne razprostranjenosti predstavlja gričevnata montanski svet. Malega jesena ni v nižinah (Enzyklopadie der Holzgewachse
1997). Najvišje uspeva na Južnem Tirolskem, kjer sega do nadmorske
višine 1.500 metrov. V švicarskem kantonu Tessin se povzpne do nadmorske višine 1.165 metrov, v Italiji pa sega nad Genova v Apeninih do
nadmorske višine 1.300 metrov (HEGI 1927).
Mali jesen je razširjen skoraj po vsej Sloveniji, ni ga le v nižinah (Panonska nižina, Sorško polje, Dravsko polje ... ). Kot submediteranska dre~
vesna vrsta je pogost na slovenskem nizkem Krasu, kjer se pojavlja kot
pionir na opuščenih kmetijskih površinah in v pionirskih gozdovih črnega
420
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bora. Pogost je na Dolenjskem (Suha krajina in Bela krajina), na območju
posavskega hribovja, v predalpskem prostoru in drugje na ekstremno toplih
legah, kjer sta matični podlagi apnenec in dolomit (KOTAR 1BRUS 1998).

2.2 Taksonomija in morfologija malega jesena
2.2 Taxonomy and morphology of flowering ash

Karta 1: Naravna razširjenost malega jesena (Enzyklopadie der
Holzgewachse 1997)
Map 1: Natural distribution of flowe ring ash (Enzyklopadie der
Holzgewachse 1997)

Izvor besede Fraxinus ornus verjetno izhaja iz grške besede oreinos
(gorski).
Theophrast (372-287 pr. n. š., Aristotelov učenec in utemeljitelj botanike)
mali jesen imenuje Melia ali Oreome/ia. Romani so ga poznali pod imenom
fraxinus. Iz tega imena je izpeljana beseda fraxinetum (HEGI 1927).
Mali jesen (Fraxinus ornus L.) ima več različnih imen:
-v Sloveniji: mali jesen, kraški jesen, pečni jesen, beli jesen, gorski jesen;
- na območju nekdanje Jugoslavije: crni jasen, krški jasen;
- nemško: Mannaesche, Blumenesche;
-angleško: Manna ash, Flowering ash.
Spada v družino oljkovk (Oieaceae) in v rod jesenov (Fraxinus). Zaradi
pestre geografske razširjenosti areala so se izoblikovale različne rase, ki
se morfološke ločijo predvsem po obliki in zgradbi listov; razlike obstajajo
tudi v morfologiji cvetov in plodov.
GozdV 57 (1999) 10
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Mali jesen običajno raste kot drevo, visoko 8~ 15 m in debelo do 30 cm;
redkeje doseže višino 20 m in premer 50 cm (KOTAR 1 BRUS 1998). Na
zelo ekstremnih rastiščih, kot so strma gruščnata pobočja, in na slovenskem
Krasu pa ima grmovno obliko (ABDUL-HADI 1 ZUPANČIČ 1984).
Deblo, ki je običajno kratko in krivo, se z močnimi vejami razrašča v
krošnjo z navzgor štrlečimi vejami, ki se vilajo. V mladosti ovalna krašnja
postane s starostjo vse gostejša in zaradi fototropičnosti asimetrična
(KOTAR 1 BRUS 1998).
Skorja je temno sive do sivozelene barve, dolgo nerazpokana in gladka,
pogosto močno porasla s skorjastimi lišaji. Razbrazda se šele v visokih
starostih.
Koreninski sistem je plitev, z močnimi stranskimi koreninami, iz katerih
se v globino obilno razraščajo intenzivno prepletene tanjše korenine
(KOTAR 1 BRUS 1998).
Mladi poganjki so olivno zeleni do rjavkastosivozeleni in pokriti s številnimi enakomerno porazdeljenimi svetlorjavimi lenticelami (KOTAR 1
BRUS 1998). Dolgi poganjki so pri vrhu fino odlakani (Enzyklopadie der
Holzgewachse 1997).
Vršni popki so večji od stranskih, večinoma srebrnosivi ali rjavkasti, s
finim poprhom, stožčasti, s štirimi luskolisti, ki so pri vrhu zašiljeni. Stranski
popki so jajčasti, sivi do rjavkasti, z dvema luskolistoma (KOTAR 1 BRUS
1998).
Listi so navzkrižni, lihopernati in dolgi do 20 cm, redko daljši. Sestavljeni
so iz petih do devetih (običajno sedmih) kratkopecljatih 4-8 cm dolgih
ovalnih napiljenih lističev. Lističi so pri dnu klinasti ali zaobljeni in proti vrhu
kratko priostren i. Listi so zgoraj sivozeleni in ob osrednji žili sprva odlakani;
spodaj so svetlo zeleni in ob glavni ter stranskih žilah rjasto odlakani. Jeseni
se obarvajo rumeno ali pa vijoličastordeče (KOTAR 1 BRUS 1998).
Cvetovi so združeni v 10-20 cm dolga bujna latasta socvetja, ki so sprva
pokončna, kasneje viseča (KOTAR 1 BRUS 1998). Cvet sestavljajo:
-štirje parno zrasli belorumeni in črtalasti venčni listi, ki so dolgi 7-15 mm,
- štiridelni zelo kratki in zrasli čašni listi,
-dva prašnika, ki sta daljša od pestiča in na dnu zrasla,
- pestič.

Slika 1. Lubje malega in velikega
jesena (zgoraj: mali jesen, spodaj:
veliki jesen)
Figure 1 · Bark of flowering and
common ash (above: f/owering
ash, below: common ash)
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Zgradba cvetov je zelo raznolika, saj obstajajo enospolni in dvospo!ni
cvetovi, enospolna in dvospolna socvetja ter enodomna in dvodomna
drevesa . Mali jesen cveti obilno, in to vsako leto v prvi polovici maja po
olistanju. Prijetno dišeče cvetove oprašujejo čebele in čmrlji (KOTAR 1
BRUS 1998).
Plodovi so rdečkastorjavi krilati oreški, ki dozorijo avgusta in septembra
(KOTAR 1 BRUS 1998), odpadejo pa čez zimo . Krilce je malo daljše kot
orešek in se topo konča. Tisoč semen je težkih od 60 do 70 gramov. Vzkalijo
naslednjo pomlad z nadtalno kalitvijo; kotiledoni so podolgovati, primarni
listi nazobčani (Enzyklopadie der Holzgewachse 1997).
Les je venčasto porozen in ima podobne lastnosti kot pri velikem jesenu.
Trakovi se ne vidijo (Enzyklopadie der Holzgewachse 1997).
Beljava je široka in svetlorumeno do rdečkasto obarvana. Obarvana
jedrovina ima rdečkastorumen do svetlo siv ton (KOTAR 1 BRUS 1998).
Specifična teža (r0 ) je O, 76 g/cm 3 (Enciklopedija šumarstva 1959). Les je
na prostem obstojen 40 let, v vodi pa le 1O let (Enzyklopadie der Holzgewachse 1997).
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2.3 Ekologija malega jesena
2.3 Ecology of flowering ash
Mali jesen je značilna vrsta južnoevropskih termofilnih gozdov na bazični
podlagi. Ima velike potrebe po toploti in je zato izrazito termofilna
vrsta. Glede vlage ni zahteven, zato uspeva predvsem na izrazito sušnih,
toplih in južno eksponiran ih legah (KOTAR 1BRUS 1998). V srednji Evropi
raste večinoma na karbonatni matični podlagi. V južni Evropi uspeva tudi
na silikatni matični podlagi. Na splošno velja, da uspeva na tleh, kjer se
pH giblje v razponu od 6,0 do 8,5 (Enzyklopadie der Holzgewachse 1997).
Potrebuje zračna tla, ker korenine intenzivno dihajo. Zato ga ni na težkih
vlažnih ali oglejenih tleh. Glede količine padavin ni zahteven, saj s svojim
specifičnim delovanjem koreninskega sistema dobro izkoristi spomladanske
padavine, poletnim sušam pa se prilagodi z zmanjšanjem dihanja na minimum in ne odvrže listov. Potrebuje vsaj od 500 do 650 mm padavin letno
(Enzyklopadie der Holzgewachse 1997). V Sloveniji ga najdemo tudi na
tleh, razvitih na nekarbonatni matični podlagi (tuf, diabaz) (GOBEC 1998).
V mladosti ima značilnosti pol svetloljubne do pol sencovzdržne drevesne
vrste, kasneje njegove potrebe po svetlobi naraščajo. Mali jesen ima vse
lastnosti pionirske drevesne vrste, saj obilno obrodi vsako leto, seme je
lahko in ga na večje razdalje prenaša veter, odporen je proti suši, vročini
in mrazu, njegova rastje v mladosti nagla (KOTAR 1 BRUS 1998). Krašnja
je redka in prepušča svetlobo, zato ustvarja le rahel zastor, kar omogoča
drugim drevesnim vrstam, da ga sčasoma ujamejo in prehltijo v višinski rasti.
Listni o pad ugodno vpliva na tla (razmerje C/N je 21) in se hitro razgradi
(v enem letu). Mali jesen se razmnožuje tudi z odganjanjem iz korenin (speči
popki), pogosto ko odmre krašnja, in iz poleglih vej, ki tvorijo lasten koreninski sistem in se kasneje ločijo od matičnega osebka (RUPAR 1992).
Utesnjena in deformirana krašnja se lahko regenerira le pri mlajših osebkih
(Enzyklopadie der Holzgewachse 1997).
Mali jesen je pred različnimi patogen imi organizmi zaščiten le s fenolglikozidi v skorji. Nekroze na lubju povzroča bakterija Pseudomonas syringae, raka na deblu gliva Nectria galligena, gnilobo v deblu pa gliva Phe/linus
torulosus. Med insekti mali jesen napada manin škržat (Cicada orni).
Pomembnejša sta dva li ča rja (podlubniki): pisani jesenov ličar (Lepersinus
varius) in mali jesenov ličar (Hy/esinus oleiperda). Zrelostno se hranita na
mladih poganjkih pri osnovi popkov in na vejicah. Pisani jesenov ličar
povzroča tvorbo nabreklin- jesenove rože. Oba sta primarna in sekundarna
(TITOVŠEK 1988). Gladko skorjo rad lupi jelen. Poškodbe so prisotne tudi
na mladju, kjer jelenjad in srnjad obgrizuje predvsem terminalne popke in
mlade poganjke.
Mali jesen ni občutljiv na visoke temperature, odporen je na zimski mraz,
prizadenejo ga le pozne spomladanske pozebe. Odporen je na onesnažen
zrak, tudi na večje, dalj časa trajajoče emisije (KOTAR 1 BRUS '1 998).
Na ekstremnih, neustaljenih in skalovitih pobočjih ga poškoduje padajoče kamenje, vendar se sekundarno regenerira s pomočjo novih poganjkov
(ABDUL-HADI 1ZUPANČIČ 1984).
matični

2.4 Uporabnost malega jese na
2.4 Usefulness of flowering ash
Uporabna vrednost malega jesena se je s časom spreminjala, zato jo
najbolje spoznamo iz zgodovinskih virov. Raznolikost uporabe malega
jesena v preteklosti je povzeta po Hegiju (HEGI 1927).
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Slil<a 2. Prečni prerez debla malega in velikegajesena (zgoraj: mali
jesen, spodaj: veliki jesen) (Obe
foto: M. Kotar')
F1gure 2. Trunk cross-section of
flowering and common ash
(above: ffowering ash, below:
common ash) (All photo: M. Kotar)
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V antiki mali jesen omenja Homer (8. st. pr. n. š.) v delih Odiseja in
lliada. Uporabljali so ga za kopja. Plini] (23-79 n. š.) v svojih delih omenja,
da lahko les malega jesena nadomesti cedrovino. Sok iz listov naj bi bil
najbolj učinkovito zdravilo proti kačjim pi kom. Collumella navaja, da so listi
uporabni kot krma za koze in ovce, veliko uporabno vrednost pripisuje tudi
lubju, zaradi česar naj bi mali jesen sadili.
Veliko pomembnejša je bila mana, zaradi česar so nastali nasadi širom
po južni Italiji. Znani so nasadi v okolici Šibenika, Dubrovnika in Trogira,
kjer naj bi imela mana najboljšo kakovost (UGRENOVIC 1948). Mana
vsebuje manitol (25-82 %), saharozo, sluz, citronsko kislino in druge spojine. Ima veliko energetsko vrednost, uporablja se v slaščičarstvu (Italija)
kot dietno sladilo, uporablja pa se tudi v medicini, in sicer kot blago odvajalo
in za blažitev kašlja pri otrocih. Znan je manin sirup, ki je sestavljen iz mane,
sladkorja, vode in vinskega cveta v razmerju 1O : 33 : 55 : 2. Na Siciliji se
je mali jesen pojavil konec 17. stoletja, v 18. stoletju pa so bili že osnovani
nasadi po vsej južni Italiji. Intenzivna proizvodnja se je ohranila do 19.
stoletja. Nasadi s 5.000 drevesi/ha so proizvedli 80-1.000 kg mane, odvisno
od varietete dreves. Snovani so bili s selekcioniranimi sadikami iz Nemčije,
predvsem križanci različnih varietet (HEGI 1927).
Postopek pridobivanja mane je zanimiv, najbolj detajlno ga opisuje
Ugrenovic (1948). Poteka od junija do septembra. Na 7-12-letnih debelcih
premera 4 cm se z ostrim rezilom zareže v skorjo do kambija. Zareza je
horizontalna in zajame (odvisno od starosti dreves) od 1/3 do 1/4 obsega.
Prične se pri dnu in se nadaljuje do prve veje. Vsak dan se naredi novo
zarezo, tako da dobimo približno 90 zarez. Ko pridemo do prve veje, se
postopek ponovi na drugi strani debelca. Iz ran se cedi modrikast sok, ki
na zraku otrdi. Po enem tednu postane bel, kristalen in sladkega okusa.
Cedeči sok se nalaga na deblu, tako da se pred pobiranjem nabere več
centimetrov debela plast. Mano se pobira na 8-10 dni. Debelca dreves, ki
so starejša od 12 do 20 let, niso več sposobna proizvajati mane. Gospodari
se panjevsko. Eno drevo proizvede od 0,2 do 4 kg mane.
Isti avtor navaja, da se je v preteklosti les malega jesena uporabljal
tudi v kolarstvu, za vinogradniške kolje, podpore za sadna drevesa, sprehajalne palice, ročaje dežnikov in za kurjavo. Uporabljali so ga tudi v
sodarstvu {obroči) in pri izdelavi vencev (šibe za okvirje).
Nenegovana drevesa imajo zaradi majhnih dimenzij in slabe kakovosti
debel v industrijski uporabi zanemarljivo vrednost. Mali jesen bi bilo možno
uporabiti v industriji za parket in kot jamski les. Uporaben je za vinogradniško kolje, kurjavo in v drobni obrti, predvsem za stružene izdelke, ker
zlahka pridobi sijaj (UGRENOVIC 1948).
Zelo primeren je za parkovno drevo, saj je.odporen na mestno klimo in
onesnaženje, poleg tega ne doseže velikih dimenzij. Mali jesen dosega v
Nemčiji kot parkovno drevo izredno visoke cene, ki se glede na varieteto,
obliko in velikost gibljejo od 1OO do 6.850 DEM za 4,5 metrov visoko
posajena drevo (Sortimentskatalog 1996).

3 NAMEN RAZISKAVE
3 AIM OF INVESTIGATION
Dreves no vrsto mali jesen je potrebno obravnavati z več vidikov, s čimer
bi jo dvignili iz prezrtosti. To je mogoče s poznavanjem morfoloških značil
nosti in ekoloških potreb, z raziskavo rastnih zakonitosti in z ugotavljanjem
razširjen osti.
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Raziskava se nanaša na rastišča, kjer je mali jesen obilneje prisoten in
raste v drevesni obliki. Cilj raziskave je ugotoviti rastne značilnosti malega
je sena na različnih rastiščih ter glede na socialno plast. Rastne značilnosti
malega jesena bodo koristen pripomoček pri gozdnogojitvenem ukrepanju
in načrtovanju.

4 RAZISKOVALNI OBJEKTr
4 RESEARCH OBJECTS
Objekt raziskave so rastišča, kjer se mali jesen pojavlja v večjem obsegu
(površina, delež), bodisi kot graditelj bodisi v različnih sukcesijskih stadijih
fitocenoz.
Kot graditelj naravnih fitocenoz se pojavlja predvsem tam, kjer vladajo
ekstremni rastiščni dejavniki, kot so veliki nakloni, sušnost, visoke temperature in revna tla (plitva, nerazvita), ki so prisotni predvsem na južnejših
ekspozicijah; običajno je v grmovni obliki ali pa doseže majhne višine . Mali
jesen se pojavlja tudi v drugih združbah, kjer je zaradi manjše konkurenčne
moči prisoten v manjšem obsegu predvsem tam, kjer je edafsko in klimatsko
pogojen. Pomemben je zaradi svoje pionirske vloge, saj se na degradiranih
rastiščih in v močno presvetljenih sestojih masovno pojavi v različnih
regresijskih oblikah združb, kjer varuje tla in pripravlja pogoje za hitrejšo
vzpostavitev naravne sestave in zgradbe gozda. Poudarek raziskave je
na takih mejnih rastiščih , ki zavzemajo velike površine gozdov z gospodarsko vlogo.
Glede na navedene kriterije smo izbrali sedem rastišč širom po Sloveniji,
ki pripadajo sledečim združbam:
-sukcesija v potencialni bukov gozd;
- Hacquetio-Fagetum var. Ruscus hipogl/ossum, ZORN 1967;
- Hedero -Fagetum, KOŠIR 1994;
- Cephalanthero-Fagetum var. hacquetiotosum, MARINČEK 1968;
- Cephalanthero-Fagetum, OBERDORFER 1957;
- Mixtum na konglomeratu iz dravskega proda.
Rastišča so običajno opredeljena z oznako združbe, ker pa je v celi
vrsti rastiščnih dejavnikov pomemben tudi geografski položaj, smo rastišča
označili z imenom združbe in krajevnim imenom. Osnovne značilnosti
analiziranih nahajališč so prikazane v preglednici 1.

5 METODE DELA
5 WORKING METHODS
Na rastiščih, kjer je mali jesen obilneje prisoten in kjer raste v drevesni
obliki, smo analizirali njegove rastne značilnosti. Izbrano je bilo sedem
nahajališč, na katerih je bilo analizirane skupno 52 dreves, ki so pripadala
različnim socialnim razredom. Vsakemu drevesu smo po Kraftovi klasifikaciji določili socialni razred (1 - nadvladajoče drevo, 2- vladajoče drevo,
3- sovladajoče drevo, 4 -potisnjeno drevo, 5- izločena drevo) in obliko
krošnje (1 - prevelika krašnja, 2- normalno velika, simetrična krašnja , 3 normalno velika, asimetrična krašnja, 4- majhna krašnja, 5- izrazito majhna
krašnja).
Izbrano drevo je bilo podrto in razrezano na sekcije. Tako smo dobili 71Okolutov (prvi pri dnu, drugi v prsni višini 1,30 m). Izvedena je bila debel na
analiza, sledila je dendrometrljska analiza. Na podlagi tako dobljenih podatkov smo ugotovili odvisnost med višino, premerom in starostjo.
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Ri

Nahaja lišče

Location

Združba
Site unit

Tla, matičn a kamenina
Soil, parent material

R1

Bukova gora

HacquetioFagetum

Rjava pokarbonatna tla na
dolomitiziranem apnencu
Brown soils on partially
dolomitized limestone

R2

Prelesje

HederoFagetum

Rjava pokarbonatna tla na
dolomitiziranem apnenecu
Brown soils on partially
dolomiUzed limestone

Nadm. višina
Altitude

Ekspozicija
Aspect

500-600 m

JV-V
SE-E

1

N~

R3

Vremščica

Sukcesija v
potencialni
bukov gozd
Succession
to potential
beech forest

Rendzina na apnenecu
Rendzinas on limestone

R4

Mali Kum

CephalantheroFagetum

Rendzina na dolomifiziranem
apnencu
Rendzinas on partially
dolomiiized limestone

785 m

500 m

1

R5

Višnje

HederoFagetum

Rjava pokarbonatna tla
na dolomitiziranem apnencu
Brown soJ/s on partially
dolomitized limestone

R6

Podvežak

CephalantheroFagetum

Rendzina na dolomitiziranem
apnencu
Rendzinas on partially
dolomitized limestone

Mixtum

Pokarbonatna rjava tla
na konglomeratu (dravski prod)
Brown soils on conglomerate
(Drava's gravel)

sv

400 m

750-800 m

1

j

JZ

sw

J

s
JZ-Z
SW-W

1

R7

Trbonje

Preglednica 1; Osnovni podatki o
nahajališčih

Table 1. Basic data of locations

J-JV

870-900 m

S~SE

390m
1

J-JV
S-SE
.

Za vse regresijske analize je bila uporabljena funkcija Bertalanffy:
Y =a( 1-exp(-bX) )c. Funkcija je triparametrična, el ast ična in se dobro prilega
podatkom. Funkcije se ne da linearizirati, zato je rešljiva s pomočjo iteracij
(Newtonova metoda).

6 REZULTATI
6 RESULTS

6.1 Značilnosti analiziranih dreves
6.1 Characteristics of analyzed trees
Analiziranih je bilo 52 dreves različnih socialnih razredov in starosti na
sedmih nahajališčih. Osnovne značilnosti analiziranih dreves po nahajališčih glede na starost, višino, debeline, velikost krošnje in socialni razred
so podane v preglednici 2.
Iz vsebine preglednice lahko povzamemo sledeče osnovne značilnosti:
1. Krošnje
Analizi rana drevesa so imela zaradi različnih socialnih položajev različno
velike krošnje. Drevesa v strehi sestojev so imela povečini normalno velike
krošnje; sovladajoča drevesa so imela že asimetrične krošnje, redko majhne (Mali Kum). Pri potisnjenih drevesih so prevladovale majhne krošnje,
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Socialni
razred
(po Kraftu)
Social
class
(Kraft)

število
analiziran ih
dreves
Numberof
analyzed
trees

Starost
analizira nih
dreves (leta)
Age of
analyzed
trees (in years)

Končne višine

analiziranih
dreves (m)
Final heights
of analyzed
trees (in m)

Preme ri
analiziranih
dreves (cm)
Diameters
of analyzed
trees (in cm)

L:
1

21-74
60-74
39-63
21-33

7,20-14,01
11,48-14,01
10,08-12,99
7,20-9,69

5,2-27,4
23,2-27,4
9,7-22,7
5,2-12,6

2

11-99
11-80
13-59
33-99

3,87-15,95
3,87-11,93
5,82-11,79
9,23-15,95

2,8-35,6
2,8-35,6
2,9-21,0
5,7-14,5

3

I
2
3

5
2
3

28-69
69
28-39

8,97-10,83
9,48-9,66
8,97-10,83

8,3-18,8
17,0-18,8
8,3-11,7

2
3

I
2
3
4

8
2
3
3

58-120
58-59
59-70
73-120

10,39-15,60
11,56-11,81
11,99-15,60
10,39-13,26

14,2-22,8
14,2-15,1
15,3-21,8
15,7-22,8

L:
1
2
3
4

8
1
2
3
2

37-79
37
43-73
66-67
66-79

10,26-15,19
8,41
10,64-14,11
14,33-15,19
10,26-12,01

9,4-19,4
9,4
13,7-18,8
16,6-19,4
12,6-14,3

2
2
3
4

Podvežak

4

7

66-166

7,87-13,41

10,1-18,3

4

Trbonje

L:

8
1
5
2

45-103
61
50-103
45-55

9,25-16,09
13,22
12,58-16,09
9,25-13,78

10,1-24,7
23,0
14,0-24,7
10,1-11,9

Na haja lišče

Location

Bukova gora

Prelesje

3

8
2
4

4

2

L:

8
2

2
3
4
Vremščica

Mali Kum

Višnje

2
3

4

4

na nekaterih nahajališčih pa so bile krošnje potisnjenih dreves normalno
velike in asimetrične (Prelesje, delno Bukova gora in Trbonje).
2. Starost
·
Starosti analiziranih dreves variirajo v razponu od 11 do 166 let. Najstarejši drevesi sta rasli na nahajališču Podvežak, ki predstavlja najekstremnejše rastišče med analiziranimi. V času analize sta drevesi rasli podstojno
in sta imeli premer 18,4 cm (starost 166 let) in 1O, 7 cm (starost 151 let). Z
večjim višinskim priraščanjem sta pričeli po 80. letu starosti. Mali jesen
dosega najvišje starosti na najbolj ekstremnih rastiščih, podobno kot bukev
(Snežnik). V literaturi je navedeno, da se največje starosti gibljejo od 80
do 1OO let (Enzyklopadie der Holzgewachse 1997). .V naši raziskavi je bilo
med analiziran imi drevesi šest takih, ki so presegla starost sto let, in sicer
na nahajališčih Podvežak, Mali Kum in Trbonje. Drevesa, ki so na obravnavanih nahajališčih rasla v strehi sestaja, niso presegla starosti 80 let;
izjema je nahajališče Trbonje. To pomeni, da lahko na obravnavanih rastiščih v primeru podobnega načina nastanka mali jesen ostane v strehi
sestaja do starosti 80 let. Najstarejša drevesa so rasla podstojno, kar je
posledica manjših končnih višin glede na druge drevesne vrste v strehi
sestaja.
3. Višine
Najvišje drevo je bilo visoko 16,09 m in je raslo v sovladajoči plasti.
Drevesa, ki so pripadala sovladajočemu sloju, so po nahajališčih dosegala
največje višine, izjema je nahajališče Prelesje, kjer so najvišja drevesa rasla
pod stojno .
GozdV 57 (1999) 1 O

Krošnje analiziranih dreves
(po Kraftu)
Crowns of
ana/yzed
trees (Kraft)

2-3

3
3-4

2
2

-

3

4
4

-

2

2
3-4

Preglednica 2: Osnovne značil
nosti analiziranih dreves
Table 2: Basic characteristics of
analyzed trees
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4. Premeri
Največji prsni premer med analiziranimi drevesi je znašal 35,6 cm. To
drevo je raslo na zaraščeni košen ici v Prelesju in je doseglo višino 11 ,93
m. Najmanjše premere imajo drevesa na Podvežaku. Analizirana drevesa
niso dosegala takih premerov, kot jih navaja literatura. Le-ta navaja, da
doseže mali jesen v starosti 50 let prsni premer od 30 cm v srednji Evropi
do 40 cm v južni Evropi (Enzyklopadie der Holzgewachse 1997). Isti vir
tudi navaja, da imajo stara drevesa pogosto že votlo deblo, kar pa se ni
potrdilo v naši raziskavi, saj je bil to redek pojav. Pri večini analiziranih
dreves je bil prisoten diskoloriran les.

6.2 Rastne značilnosti malega jese na
6.2 Growth characteristics of flowering ash
Rast ne značilnosti malega jese na smo ugotavljali po nahajališčih glede
na socialni razred ter po socialnih razredih glede na nahajališča . Zaradi
velikega vpliva načina nastanka na potek višinske in debelinske rasti so
rastne krivulje višinske in debelinske rasti predstavljene v grafikonih, kjer
abscisna os predstavlja kronološka leta. Tak prikaz je preglednejši in
vsebuje več podatkov, saj je razviden tudi vpliv časovnega nastanka posameznih socialnih plasti na rast. Zaradi številnih grafičnih prikazov (skupno
33) so bistvene ugotovitve prikazane na primeru rastnih značilnosti glede
na socialni razred v Prelesju (Hedero-Fagetum, KOŠIR 1994) in na primeru
višinskih krivulj vladajoče plasti glede na nahajališča.
Podrobnejša analiza rastnih značilnosti po nahajališčih glede na socialni
razred ter po socialnih razredih glede na nahajališča s podan imi koeficienti
rastnih krivulj je predstavljena v diplomski nalogi Razširjenost in rastne
značilnosti malega jesena (Fraxinus ornus L.) v Sloveniji (PIŠKUR 1998).

6.2.1 Višinska rast
6.2.1 Growth in height
Na obravnavanih rastiščnih enotah je za mali jesen značilno, da se iz
nižjih plasti z naglo višinsko rasljo vključi v streho sestaja, predvsem tam,
kjer prevladujejo razgibane sestojne zgradbe . To je še posebej očitno na
zaraščenih opuščenih kmetijskih površinah, kjer potekajo sukcesije ravno
preko razgibanih sestojnih zgradb.
Mali jesen dosega večje višine. če raste podstojno v vrzelastem sestoju,
kot pa v sestoju, kjer je nadvladajoč. Višina nad raslih dreves vpliva na višino
podstojnih dreves. če so nadrasla drevesa drevesne vrste. ki na rastišču
dosegajo znatno večje višine kot mali jesen, bo imel tudi mali jesen velike
višine -večje kot tam, kjer tvori streho sestaja.
Drevesa vladajoče plasti dosegajo večje višine v primerih. ko se pri
sukcesijah sestoji hitreje sklenejo, kot tam, kjer rastejo kot soliterji (vpliv
poteka sukcesij).
Drevesa sovladajoče plasti so bila na šestih nahajališčih mlajša od
dreves vladajočega sloja, kar pomeni, da so prišla v streho sestaja z naglo
višinsko rastjo. Izjema je nahajališče Trbonje, kjer prevladujejo zelo razgibane sestojne zgradbe, kjer so sovladajoča drevesa najstarejša glede na
analizirane in so dosegla najvišjo izmerjeno višino v analizi.
Potisnjena drevesa so bodisi izločena (razslojevanje) bodisi imajo naglo
višinsko rast, ki je posledica reagiranja na dotoke svetlobe . Zanimivo je,
da se pri potisnjen ih drevesih rast v višino nadaljuje, v Lučah celo do starosti
166 let. To kaže na določeno mero sencovzdržnosti.
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SR2 =socialni razred 21 social class 2: H =14,4717*(1-exp(-0,0147*8))0 ·6509
SR3 = socialni razred 3 1 social class 3: H=11, 1049*(1-exp(-0,0721 *8))1· 7894
SR4 =socialni razred 4 1 social class 4: H=109,8764*(1-exp(-0,001 0*8)) 0 ·6697
Navedene značilnosti so najbolj razpoznavne v Prelesju: priraščanje v
višino glede na starost v Prelesju prikazuje grafikon 1. V Prelesju je bilo
najvišje ravno potisnjen o drevo, ki je raslo v vrzelastem hrastovo-bukovem
debeljaku. Višinska rast potisnjenih dreves je bila enakomerna. Ta drevesa
so bila vseskozi pod zastorom vrzelastega debeljaka, zato so zaradi fototropičnosti razvila asimetrične, a normalno vellke krošnje.

6.2.2 Debelinska rast
6.2.2 Growth in diameter
Na debelinsko rast malega jese na vplivajo:
-socialni položaj,
- rastišče,
- drevesne vrste, ki gradijo streho sestaja,
- način nastanka sestaja (oblika sukcesij, način pomladitve sestaja).
Rast v debelina je odvisna od rasti v višino.
Primerjava dreves različnih socialnih položajev v strehi sestaja pokaže
na velik vpliv osvetljenosti krošenj na debelinsko priraščanje. Tako je
razumljivo, da je najdebelejše drevo raslo kot soliter (Prelesje). Potisnjena
drevesa imajo izrazito majhno debelinsko rast, izjema so podstojna drevesa, ki rastejo v večjih vrzelih; na večje dotoke svetlobe je mali jesen v
podstojnem položaju sposoben reagirati z večjim debelinskim priraščanjem,
v našem primeru do starosti 33 let (Bukova gora). Na nahajališču Podvežak
(Cephalantero-Fagetum, OBERDORFER 1957) je debelinska rast podstojnih dreves majhna, a enakomerna skozi celo življenjsko dobo; to kaže
na veliko mero sencovzdržnosti. Vpliv tal in gozdne klime na debelinsko
priraščanje je opazen na Vremščici, kjer sovladajoča drevesa nimajo manjše debelinske rasti kot drevesa iz vladajoče plasti (pionirji pri zaraščanju
košenic).
Navedene značilnosti debelinskega priraščanja glede na socialni razred
so razvidne v Prelesju, ponazarja jih grafikon 2. V Prelesju je vpliv socialnega razreda najbolj očiten v strehi sestaja. Kljub temu da so imela
tako vladajoča kot tudi sovladajoča drevesa simetrične in normalno velike
krošnje, je bilo priraščanje v debelina različno. Glavni vzrok je v večjem
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dotoku svetlobe v višje plasti. Podstojna drevesa so imela zaradi rasti pod
zastorom bukovo-gradnovega sestoja izrazito majhno debelinsko priraščanje.

6.2.3 Višinska rast glede na debelino
6.2.3 Growth in height in dependence of diameter
Priraščanje v višino glede na debelina najbolje prikaže dinamiko rasti
malega jesena. Omogoča nam sklepanje o ras tnih pogojih in individualnem
okolju v času razvoja. Nadalje nam tak prikaz omogoča sklepanje o procesih
razslojevanja. Iz takega prikaza je razvidno tudi dimenzijsko razmerje
dreves in s tem posredno sklepanje o stabilnosti v tako nastajajočih sestoj ih
(razmerje H/01.3).
Krivulje višinske rasti glede na debelina si sledijo v sledečem vrstnem
redu: najvišje leži krivulja potisnjenih dreves, nato pa si sledijo krivulje
sovladajočih, vladajočih in nadvladajočih dreves. Razlike med višinsko
rastjo glede na debelina nadvladajočih plasti kažejo na različen potek
sukcesij . Sovladajoča drevesa imajo višje ležeče krivulje kot vladajoča, to
pa je posledica naglega vzpona iz nižjih plasti. Zanimivo je, da ima krivulja
sovladajoče plasti pri nižjih debelinah podoben potek višinske rasti glede
na debelina kot potisnjena drevesa, kasneje (ob vključitvi v streho sestaja)
pa se približa značilnostim vladajoče plasti.
Značilnosti višinskega priraščanja glede na debelina in ločeno po socialnih plasteh so razvidne na primeru nahajališča Prelesje.
Priraščanje v višino glede na debeli no na nahajališču Prelesje prikazuje
grafikon 3.
Iz grafikona je razvidno, da dosegajo potisnjena drevesa večje končne
višine kot drevesa, ki so bila v strehi sestaja. Vladajoča drevesa malega
jesena so bila celo življenjsko dobo v strehi sestaja ter polno osvetljena,
zato so lahko razvila normalno velike in simetrične krošnje . Imajo najmanjše
priraščanje v višino glede na debelino, kar pomeni, da so imela majhno
dimenzijsko razmerje in so bila zaradi tega statično stabilna. Sovladajoča
drevesa imajo do višine šestih metrov podobno višinsko priraščanje glede
na debelina kot potisnjena drevesa, kar je posledica velikega višinskega
prirašča nja sovladajočih dreves do te višine. Največje višinsko priraščanje
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glede na debelina imajo potisnjena drevesa, kar je rezultat rasti pod zastaram in majhnih krošenj.
Višinska rast glede na debelina nakazuje obliko rasti, ki ponazarja
specifičnost različnih individualnih okolij na obravnavanih nahajališčih. Za
vladajočo plast je višinska rast predstavljena na grafikonu 4.
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Specifična oblika poteka rasti je prisotna v Prelesju in na Vremščici. V
Prelesju je analizirane drevo raslo na južni eksponirani zaraščajoči košen ici;
podobne pogoje okolja imajo tudi vladajoča drevesa na Vremščici. Očitno
gre za rastišča, kjer so bila drevesa vladajočega sloja prisotna kot pionirji
v prvih stadijih zaraščanja in so rasla na prostem ter bila polno osvetljena .
Nasprotno ima mali jesen največjo višinsko rast glede na debeli no na Malem
Kumu in v Višnjah, kjer je prav tako prisotno zaraščanje kmetijskih površin,
vendar so drevesa drugega socialnega razreda rasla v sklenjenih oblikah.
Med obema tipoma je višinska rast glede na debeli no na nahaja\išču Trbonje
s svojimi specifičnimi ekološkimi razmerami. Znotraj sintaksonomske enote
Hedero-Fagetum vpliva na potek višinske in debelinske rasti vpliva način
nastanka in potek sukcesij .

7 ZAKLJUČEK
7 CONCLUSION
Mali jesenje pionirska drevesna vrsta, ki se masovno pojavlja v različnih
sukcesijskih stadijih. Temu sta prilagojeni tudi višinska in debelinska rast,
zato je potek rasti glede na socialne razrede na obravnavanih rastiščih
različen, tako zaradi različnih rastiščnih pogojev kot tudi zaradi različnega
načina nastanka.
Ker je rast malega jesena močno odvisna od razmer okolja (socialni
položaj itd.), imamo na vsakem rastišču specifično rast glede na socialni
sloj. Ker je mali jesen v sedanjih sestojih na večini obravnavanih nahajališč
(izjemi sta Podvežak in Trbonje) igral pionirsko vlogo, je potek njegove
rasti zelo različen . Tako je rast pri osebkih nižjih socialnih plasti večja kot
pa pri osebkih višjih socialnih plasti. Pri osebkih nižjih slojev imamo opraviti
s t. i. "vlečenjem v višino": mali jesen, ki je v nižji socialni plasti, zaradi vrzeli
v strehi sestaja, ki je višja od višine, ki bi jo v normalnih pogojih dosegel
mali jesen, doseže večjo višino, da tako s krošnjo pride do svetlobe. Iz
tega razloga pri analiziranih sestoj ih težko govorimo o tipični rasti malega
jesena na rastišču . Individualno okolje drevesa ima močnejši vpliv kot pa
rastišče . Individualno okolje predstavljajo predvsem neposredne razmere,
ki so vplivale in še vplivajo na osebek. V našem primeru je to predvsem
socialni položaj .
Višinska rast glede na de belino najbolje prikaže različen potek rasti po
socialnih razredih. Nadvladajoča drevesa imajo najnižje ležeče krivulje,
sledi razred vladajočih , nato razred sovladajočih in nazadnje razred potisnjen ih dreves, ki ima na večini rastišč strmo višinsko rast glede na debeline.
Nadvladajoča in vladajoča drevesa, ki so imela pionirski značaj, imajo
manjšo višinsko rast kot tista drevesa, ki so na istih nahajališčih rasla
podstojno v že oblikovanem sestoju s specifično gozdno klimo in izboljšanimi lastnostmi tal. Nasprotno je njihova debelinska rast večja, kar pomeni,
da so dosegla ob danem premeru manjše višine. Z nizkim dimenzijskim
razmerjem so drevesa malega jese na v nadvladajoči plasti statično stabilna
in tvorijo ogrodje novo nastajajočega gozda. Socialni razred sovladajočih
dreves ima večjo višinsko rast glede na nadvladajoča in vladajoča drevesa,
kar pomeni, da so ta drevesa iz spodnjih položajev zrasla v streho sestaja
z naglo višinsko rastjo. Z vključitvijo v streho sestaja pričnejo drevesa
močneje priraščati v debelina. Mali jesen se je sposoben v razgibanih
strukturah vključiti v streho sestaja in začeti normalno debelinsko priraščati.
Potisnjena drevesa so rasla v drugačnih pogojih kot drevesa iz strehe
sestaja, običajno so bila celo življenjsko dobo podstojna . Glede na naha-
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imajo raz!lčen potek rasti, prevladujejo vitka drevesa z majhnimi
krošnjami, vendar kljub temu priraščajo v debelina, kar dokazuje, da lahko
rastejo podstojno tudi celo življenjsko dobo in se prilagodijo zastoru.
Mali jesen ima na obravnavanih rastiščih sledeče osnovne značilnosti:
1. Na obliko njegove krošnje vpliva socialni položaj.
2. Dosega starost preko 1OO let. Še posebej je to izrazito v združbi Cepha/anthero-Fagetum, kjer so rasla najstarejša drevesa ( 166 in 151 let).
3. Na obravnavanih rastiščih lahko v primeru pionirskega nastanka ostane
v strehi sestaja do starosti 80 let.
4. Dosega višino od 15 do 16 m, predvsem če je v nižjih plasteh in raste v
razgibanih sestojnih zgradbah.
5. Največje premere doseže ob polni osvetljenosti in rasti na prostem (35,6
cm). če raste v sklenjenih sestojih, tudi v visoki starosti ne dosega prsnih
premerov nad 30 cm.
Mali jesen uspeva v Sloveniji predvsem na različnih tipih tal na karbonatni podlagi: od razvitejših (rjava pokarbonatna tla) do manj razvitih
(labilne, sušne in skeletne rendzine). Nahaja se tudi na tleh, razvitih na
nekarbonatni matični podlagi (tuf, diabaz) (GOBEC 1998). Pogosto uspeva
na lahkih plitvih tleh; tudi na močno skeletnih, kjer je razširjen predvsem
zaradi izredno razvejanega koreninskega sistema. Uspeva tudi na prepadnih stenah, kjer se obdrži s svojim prilagodljivim koreninskim sistemom in
se zadovolji z minimalnimi količinami hranil (Alpe, prepadne stene v dolinah
reke Krke in Kolpe). Mali jesen je prisoten v različnih gozdnih združbah,
kjer predstavlja nepogrešljiv sestavni del gozdnega ekosistema.
Družbene potrebe po funkcijah ma!ega jesena so različne glede na
naravo funkcij.
1. Proizvodne vloge
Med proizvodnimi vlogami ima mali jesen lesnoproizvodno vlogo in vlogo
pridobivanja drugih dobrin. Lesnoproizvodna vloga je prisotna tam, kjer
ljudje uporabljajo les malega jesena predvsem za kurjavo, vinogradniške
kolje in kot droben tehnični les za domačo uporabo. Vloga pridobivanja
drugih dobrin je bila v preteklosti pomembna v Sredozemlju za proizvodnjo
mane; v Sloveniji pa bi malemu jesenu težko pripisali to vlogo.
2. Okoljske vloge
Med okoljskimi vlogami ima mali jesen izrazito varovalno vlogo, ki je
tudi najpomembnejša. Mali jesen je pomembna vrsta varovalnih gozdov,
še posebej na ekstremno suhih, toplih in skalovitih rastiščih s plitvimi in
skeletnimi tlemi ter na slovenskem Krasu. Gradi večino trajno varovalnih
gozdov (62 %; izračunana iz površin trajno varovalnih gozdov (KOŠIR 1976)
in pregleda združb, kjer je prisoten mali jesen (SMOLE 1988)). S svojim
razvejanim koreninskim sistemom ustaljuje tla in preprečuje erozijske
procese. Na neustaljenih gruščnatih pobočjih kljubuje stalnim erozijskim
procesom s svojo sposobnostjo odganjanja iz pa nja in korenin (speči popki).
Kot pionirska drevesna vrsta je mali jesen prisoten pri zarašča nju kraških
goličav, opuščenih kmetijskih površin in pri večjih posegih ter razgalitvah
na rastiščih, kjer je naravno prisoten. S svojim bogatim koreninskim pletežem in opadom izboljšuje lastnosti tal in tako ustvarja pogoje za vzpostavitev rastišču naravne drevesne sestave.
3. Socialne vloge
Med socialnimi vlogami ima mali jesen v mestih, v turističnih in rekreacijskih območjih estetsko vlogo. Le-ta je izražena zaradi atraktivnih belih
cvetov, ki širijo prijeten vonj, in živega jesenskega obarvanja listov.
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Distribution and Growth Characteristics of Flowering Ash (Fraxinus ornus L.) in Slovenia
Summary
The flowering ash belongs to the tree speci es that were commonly overlooked in the last century due to
the Jack of knowledge about their characteristics and usage value.
The flowering a·sh was of a great importance in the past because of the manna production. It is an
undemanding tree species.
·
It grows best on carbonate enriched soils, especially on dry and warm sites. It is sp read al most all over
Slovenia, but can not be found in the lowlands. It is present in many ecosystems; it is also present as a
constructor of most protective forests . At the beginning of its growth the characteristics are of a half lig,ht
demanded to half shade tolerant tree species. The flowering ash has all the qualities of a pioneer tree
species. It appears in large quantities in different successive phases on deserted farms and degraded
lands. lts abundant falten leaves and light, not den se crown make ideal conditions for afforestation of climax
tree species.
Growth characteristics of the flowering ash were analyzed on the sites where it is densely pl.anted and
grows as a tree . Seven sites were selected . On each of them, seven to nine- trees belonging to different
social classes, were analyzed. Trunk analysis was made first, followed by a ring analysis. Regression
analyses were furt:her made from the data collected.
The floweri•ng ash appears in different successive phases. lts growth differs according to the social
layers. Growth characteristics also differ because of different origins. They are best presented by height
growth in regard to a diameter which is to be the lowest in a pioneer growth. Superior trees have low
dimensional ratio, therefore, they form a framework of newly appearing successive forms.
The flowering ash has the ability to incorporate into a stand canopy trom lower layers- a "pulling up·"
phenomena. ln such cases it reaches higher final heights because of rapid growth in height. That is why
the lower layers are younger. The trees which were suppressed during their life circle continue with the
diameter growth, meaning that the flowering ash can grow under a canopy during its life circle.
The most im porta nt role of the flowering ash is its protective function , whereas the timber production is
less important. Nowadays the flowering ash is being recognized for its aesthetic 1/alue.
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Vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov na razširjenost jelenjadi
(Cervus elaphus L.) na Jelovici
Influence of Some Ecological Factors Upon Distribution of Red Deer (Cervus elaphus
L.) on Jelovica Plateau
Miran HAFNER*
Izvleček:

Hafner, M.: Vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov na razširjenost jelenjadi (Cervus elaphus L.) na Jelovici. Gozdarski
vestnik, št. 1O /1999. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 24. Prevod v angleščino: Vili- Potočnik.
V prispevku je analiziran vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov na razširjenost jelenjadi. Ugotovljeno je bilo značilno
gibanje jelenjadi med sezonskimi deli ha bita tov. Posel itev proučevanega območja je bila različna v z:i mskem in poletnem
obdobju, in sicer glede na nadmorsko višino, gozdne sestoje in delež mladovja. Ugotovljen je bil vpliv nekaterih ekoloških
dejavnikov na razporeditev različnih struktur skupin jelenjadi v okviru zimskega ali poletnega obdobja. Največje razlike
se pojavljajo med samicami z mladiči in mešanimi skupinami na eni strani in samci na drugi. V odvisnosti od količine
in porazdelitve hrane se je spreminjala tudi velikost skupin. V zimskem obdobju so bile ugotovljene večje skupine kot
v poletnem obdobju .
Ključne

besede: jelenjad, območje razširjenosti, ekološki dejavniki, habitat, Jelovica.

Abstract:
Hafner, M. : Influence of Some Ecological Factors Upan Distribution of Red Deer (CetVus efaphus L.) on Jelovica
Plateau. Gozdarski vestnik, No. 1O /1999. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 24. Translated into English
by Vili Potočnik.
ln the article an influence of some ecological factors upan distribution of the red deer has been analyzed. Characteristic movement pattern has been established in-between seasonal parts of habitats. The population of the studied
area has been varying during the winter and summer periods in dependence of altitude, forest stand type and share of
juvenile stands. The influence of some ecological factors upan distribution of different structures of the red deer groups
within the winter and summer periods has also been established. The biggest differences occur in-between groups
constituted of females with offsprings or mixed groups compared to males. ln dependence to the food quantity and
distribution the size of groups has also been varying. During the winter periods larger groups have been established
compared to the summer periods.

Key words: red deer, range of occurrence, ecological factors, habitat, Jelovica plateau.

1 UVOD
INTRODUCTION
Jelenjad je v sedemdesetih letih postala sestavni del ekosistemov na
Jelovici in na njenem širšem obrobju. Domnevamo, da je Je lovi co poseli la
s priseljevanjem iz okolice, čeprav je verjetno tudi naselitev jelenjadi na to
območje leta 1949 pripomogla k poselitvi. Vzrok poselitve so bile, tako kot
v drugih predelih Slovenije v povojnem obdobju, prostorske spremembe,
katerih osnovna značilnost je bila zaraščanje površin z gozdom. V 50. in
60. letih je bila jelenjad na Jelovici še označena za posamično vrsto, v
kasnejših letih pa je zaradi spremenjenih ekoloških pogojev postala ena
od prevladujočih vrst. Po letu 1960 je pričela širiti svoj areal. Ocenjeni
številčnosti po loviščih se je leta 1961 pridružil prvi, kasneje, po letu 1965,
pa tudi pomembnejši odstrel. V devetdesetih letih znaša povprečen letni
odstrel jelenjadi v jelovškem območju blizu 100 živali. Vzporedno zvečan
jem odstrela se je povečevalo število lovišč, prav tako pa tudi skupna
površina lovišč, ki so v odstrelu jelenjadi sodelovala. Leta 1972 je bil
evidentiran odstrel jelenjadi v treh loviščih s skupno površino prib l. 22.000
ha, letu 1991 pa v 13 loviščih s skupno površino preko 60.000 ha (slika 1).
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1961 - 1965

1966- 1970

Gostota odstrela 1 Density of the bag

o

do 1 up to 0,010

o

0,011 - 0,050

o
o

0,050- O, 100
0,100-0,150

D nad 1 over 0,150

Slika 1: Dinamika ši~enja jelenjadi v jelovških loviščih, prikazana z gostoto odstrela (kos/1 OO ha)

Figure 1: Dynamics of red deer expansion in Jelovica plateau hunting grounds presented with the bag density (items/1 OO ha)
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1

na Je lovi

Naraščanje vloge jelenjadi v ekosistemih na Jelovici se je pričelo odražati
v večji številčnosti in s tem v večji bio masi, zaradi položaja te vrste v trofični
piramidi pa se je začel odražati tudi njen vpliv na rastlinske združbe. Ob
interesu gozdarstva in kmetijstva kot pomembnih gospodarskih dejavnosti
se je vpliv jelenjadi na rastlinske združbe pričel prikazovati kot škoda v
gozdovih in na kmetijskih površinah . Naraščajoči podatki o odstrelu, tako
številčni kot tudi prostorski, pričajo, da je jelenjad poseli la Jelovice in njeno
obrobje. Indeks prevlade biomase jelenjadi v odstrelu rastlinojedih parkljarjev znaša danes na planoti Jelovice preko 40 %.

2 CILJ RAZISKAVE IN HIPOTEZA
2 PURPOSE OF RESEARCH
Jelenjad je bila v jelovškem območju pa tudi drugod v Sloveniji najpogosteje obravnavana kot sestavni del gozdnih združb le v pogledu vpliva
na rastlinske združbe. Ker je populacija jelenjadi v tem območju mlada, je
bilo do sedaj tako v gozdarskih kot tudi v lovskih krogih občutiti zadržanost
glede pravice oz. možnosti obstoja jelenjadi na Jelovici . Z raziskovalno
nalogo smo želeli prispevati k celostnemu obravnavanju jelenjadi v ekosistemih na Jelovici.
Cilj raziskave je bil ugotoviti prostorsko razširjenost in razporeditev
populacije jelenjadi v različnih obdobjih leta glede na ekološke dejavnike,
ugotoviti morebiten vpliv ekoloških dejavnikov na razporeditev po spolu in
na velikost skupin ter ugotoviti območja povezav jelovške jelenjadi z jelenjadjo v Karavankah, Julijcih in na Primorskem.
Hipoteza predvideva poselitev pretežnega dela Jelovice z obrobjem,
vpliv različnih ekoloških dejavnikov na razporeditev jelenjadi v različnih
obdobjih leta in na razporeditev po spolu in velikosti skupin.

3 OPIS PROUČEVANEGA OBMOČJA
3 DESCRIPTION OF THE FIELD OF RESEARCH

3.1 Zemljepisni položaj, relief, podnebne značilnosti
3.1 Geographical position, relief and climatic characteristics
Območje proučevanja je obsegalo 1Olovskih družin s skupno površino
64.1 OO ha. Osrednji del območja je predstavljala valovita visokogorska
planeta Jelovica s površino prib!. 20.000 ha, ki jo na severu omejuje Sava
Bohinjka, na vzhodu Kroparice in na jugu obronki Selške doline. Osrednji
del Jelovice leži pretežno na nadmorski višini med 1.1OO in 1.400 m.
Obrobje Jelovice predstavljajo strma pobočja, ki so prepredena z globokimi
jarki in se spuščajo do nadmorske višine okoli 500 m. Celotno območje
proučevanja leži večinoma v nadmorski višini med 600 in 1.400 m.
Površje je kraško, precej skalovito, pretežno iz gornjetriadnih apnenih
in dolom itnih skladov. Na pobočjih se pojavljajo tudi silikati ter pasovi grušča
in me!išč. Površinske vode so na planoti redke, značilna so barja, mlake in
mokrine, ki so ostanki ledeniških jezer. Za robni del proučevanega območja
je značilna bogata vodnatost s studenci in potoki, ki tvorijo vodno omrežje
Save Bohinjke, Save in Sore Selščice .
Podnebje je predalpsko-alpsko. Na planoti so v reliefnih depresijah
značilna mrazišča. Za Jelovica je značilna velika količina padavin, ki znaša
v povprečju okoli 2.1 OO mm, na obrobju pa okoli 1.800 mm/leto. Veliko
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padavin pade pozimi, čeprav jih je tudi v vegetacijskem obdobju dovolj.
Snežna odeja leži na Jelovici do 150 dni, ponekod na sončnih predelih
tudi samo 70 dni.

3.2 Rastiščne in sestoj ne značilnosti
3.2 Characteristics of natural sites and stands
Gozdnatost proučevanega območja je 76-odstotna. V osrednjem delu,
na planoti Jelovici, znaša gozdnatost preko 90 %. Prevladujoče rastlinske
združbe so Anemone-Fagetum, Luzulo-Fagetum, Blechno-Fagetum in
Abieti-Fagetum, ki skupaj pokrivajo preko 70% gozdnih površin. Na Jelovici
je klimaksna združba predalpski gozd jelke in bukve (Abieti-Fagetum), leto pa širok rastiščni interval in notranje ekološke posebnosti razčlenjujejo
v vrsto podzdružb.
Največ površine zajemajo raznodobni mešani bukovi gozdovi na kisli
podlagi (26 %), raznodobni mešani gozdovi na karbonatu (24 %), raznodobni spremenjeni jelovo-bukovi gozdovi (20 %) , varovalni gozdovi (10 %)
in raznodobni mešani jelovo-bukovi gozdovi (5 %).
V osrednjem delu proučevanega območja, na planoti Jelovici, je stanje
sestoj ev precej spremenjeno. Prevladujejo sestoji smreke v čistih enomernih oblikah s slabo razvitim polnilnim slojem . Delež iglavcev v lesni zalogi
je skoraj 90-odstoten. Velika večina sestojev je enodobnih kot posledica
velikopovršinskih sečenj v pretekl.osti. Na obrobju območja so sestoji bolj
naravni, delež listavcev je večji, tako vertikalna kot horizontalna struktura
gozdov je bolj razgibana .
Slika 1 . Ohranjanje in vzdrževanje travnikov in pašnikov v gozdnem prostoru je pomemben prispevek k uravnoteženemu odnosu
med rastlinojedi parklja~i in gozdom (Foto: M. Hafner)
Figure 1: Preservation and maintenance of meadows and pastures within forest space is an
important contribution to well
balanced relationship in-between the herbivorous ungulates
and the forest (Photo : M. Hafner)

4 METODE DELA
4 METHODS OF WORK
Za proučevanje jelenjadi na Jelovici smo izbrali metodo beleženja slučajno opažene jelenjadi v kvadrantih velikosti 1OO ha. Opazovanja so izvajali
člani lovskih družin in gozdarji javne gozdarske službe. Opazovanja se niso

izvajala le pri lovu na jelenjad, pač pa pri vseh aktivnostih opazovalcev v
loviščih . Opazovalci so opaženo jelenjad beležili v opazovalni list, ki se je

uporabljal v kombinaciji s karto merila 1 : 25.000 z vrisano mrežo oštevilčenih kvadrantov. Poleg datuma , opazovanega območja, višine snega in

skupnega števila opažene jelenjadi so opazovalci vpisovali tudi število
samic, mladičev in samcev, če so bili zanesljivo prepoznani .
438
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Opazovano območje je bilo veliko 64.1 OO ha (641 kvadrantov) in je
obsegalo območje lovskih družin Stara Fužina, Bohinjska Bistrica, Nomenj,
Bled, Jelovica, Kropa, Jošt, Selca, Železniki in Sorica. V času trajanja
terenskega dela naloge (dve leti) je bilo zbranih 758 zapisov o opaženi
jelenjadi, in sicer v zimskem obdobju 346 in v poletnem obdobju 412. V
okviru vsakega obdobja smo podatke opazovanj grupirali glede na spolno
strukturo opažene jelenjadi (samice in mladiči, mešane skupine, samci).
Za vsak kvadrant proučevanega območja smo iz računalniških zapisov
opisov sestojev ter iz drugih virov dobili podatke ekoloških dejavnikov.
Odvisnost opažene jelenjadi v kvadrantih od naštetih ekoloških parametrov
smo ugotavljali s pomočjo kontingenčnih tabel (alfa - stopnja tveganja) s
programom CROSSTAB iz statističnega paketa SPSS.

5 REZULTATI IN RAZPRAVA
5 RESULTS AND DISCUSSION
Jelenjad spada med generalistične rastlinojede s poudarjeno nagnjenostjo do trav, dejanski prehranski izbor pa je odvisen predvsem od razmer
v okolju, kar se izraža predvsem z vegetacijskimi značilnostmi okolja, s
številčnostjo divjadi, s stopnjo antropogenega izkoriščanja okolja ter prehranske tekmovalnosti med prisotnimi vrstami parkljaste divjadi (ADAMIČ
1983). Jelenjad namreč porablja širok spekter različnih rastlin in s tem
predstavlja visoko stopnjo prehranske plastičnosti in generalistične prehranske strategije. Generalistični način hranjenja dopušča jelenjadi, da se
specializira na najlaže dosegljiv in obenem najbolj kakovosten prehranski
vir v okolju (ADAMIČ 1989). Količina za prehrano jelenjadi dostopne rastlinske biomase poleg drugih dejavnikov določa nosilno kapaciteto prostora
za jelenjad, z razporeditvijo v prostoru pa vpliva na gostoto naseljenosti
ter koncentracijo in velikost skupin .
Prehranjevanje predstavlja v dnevnem ritmu živali poleg počitka največji
delež. Svoj prehranski in bivalni izbor pa vsi osebki populacije ne prilagajajo
na enak način ekološkim danostim okolja. Osebki populacije so namreč
prilagojeni na okolje z osnovnim ciljem reprodukcije. CLUTTON-BROCK s
sod. (1982) ugotavlja, da je selekcija med populacijami nepomembna v
primerjavi s selekcijo med individuumi . Reprodukcijski uspeh samcev je
namreč v tesni povezavi z njihovo borbeno sposobnostjo, reprodukcijski
uspeh samic pa s sposobnostjo vz~ajanja potomstva.
Slika 2: Trop košut s teleti na
krmišču

(Foto: M.

Jonozovič)

Figure 2: The herd of tema/es
with offsprings at the winter
feeding facifities (Photo : M.
Jonozovič)
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Jelenjad tako v poletnem kot v zimskem obdobju oblikuje skupine.
je poligamen sistem parjenja. Stopnja poligamije je odvisna od
porazdelitve samic. Velikosti skupin samic so odvisne predvsem od količine
in porazdelitve hrane.
Jelenjad je vrsta z značilnim gibanjem med sezonskimi deli habitatov,
in sicer se osebki v svojih arealih za zadovoljevanje osnovnih življenjskih
potreb gibljejo skladno z letnimi časi, vremenskimi pogoji in dogajanji v
populaciji (JEŽ 1989). Jelenjad kot populacija živi torej na veliki površini,
po kateri se vedno seli v skladu z letnimi časi in dogajanji v populaciji.
Značilen

5.1 Areal razširjenosti jelenjadi
5.1 Range of red deer occurence
Ugotavljamo, da jelenjad poseljuje večino proučevanega območja. V
poletnem obdobju poseljuje v celoti Jelovica, območje med Bohinjsko
Češnjica in Zatrnikom na S ter zgornji in osrednji del Selške doline na JZ.
V zimskem obdobju poseljuje Jelovica v manjši gostoti, sega pa preko Save
Bohinjke do južnih in jugovzhod nih pobočij Pokljuke, izraziteje do reke Save
med Radovljico in Podnartom na V in SV, do hribovja na severnem obrobju
Sorškega polja, v osrednji del Selške doline, do Porezna na JZ ter do
Soriške planine in Bohinjske Bistrice na Z. Ocenjujemo, da je skupno
območje razširjenosti v poletnem obdobju veliko prib l. 30.000 ha, v zimskem
obdobju pa jelenjad poseljuje posamezna manjša območja v širšem prostoru, ki skupno tudi presega 30 .000 ha. Tudi Jež (1989) ter Schoen in
Kirchhof (1990) ugotavljajo, da jelenjad v zimskem obdobju poseljuje
predele v nižjih nadmorskih višinah, La Rue in Belanger ( 1994) pa ugotavljate, da poseljuje jelenjad v zimskem obdobju sestoje v bližini vode dvakrat
pogosteje kot sestoje, oddaljene od vode.

5.2 Povezave jelovške jelenjadi z drugimi populacijami
5. 2 1nterconnections of red deer population with other populations
Jelenjad je bila pogosto opazena tudi na obrobju proučevanega območ
ja. Na S je bila pogosto opažena ob Savi Bohinjki med Bohinjsko Bistrico
in Bohinjsko Belo, na SV v bližini reke Save med Radovljico in Podnartom,
na Z pa med Kobla in Soriško planino ter v območju Petrovega brda in
Porezna. Domnevamo, da ta območja predstavljajo koridorje, kjer jelenjad
prehaja na S v območje Pokljuke, na SV v Karavanke in na Z na Primorsko
ter obratno. Točnih lokacij koridorjev s to nalogo ni bilo mogoče ugotoviti.
Tudi Toman (ustno sporočilo 1997) in Arman (ustno sporočilo 1996) ugotavljata, da ti predeli predstavljajo koridorje, po katerih jelenjad prehaja iz
enega območja v drugega.

5.3 Pojavljanje jelenjadi glede na nadmorsko višino
5.3 Occurence of red deer in dependance of altitude
V zimskem obdobju je bil opažen večji delež jelenjadi v nižjih nadmorskih
višinah, v poletnem obdobju pa je bila jelenjad opaže na dokaj enakomerno
v vseh višinskih pasovih nad 600 m, le do 600 m manj (X 2 = 15,767; a :::
0,003; df =4) (grafikon 1). Domnevamo, da je vzrok sezonskih selitvenih
premikov prilagajanje jelenjadi temperaturnim spremembam in dostopnosti
prehranskih virov. Podobno ugotavljajo tudi Pauley, Peek in Zager (1993).
Ker je bilo v proučevanem obdobju podatkov z opažanji v visokem snegu
malo, večina opaža nj v snegu pa je bila do debeline snega 20 cm , domne-
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varno, da je značilen selitven vzorec na Jelovici pogojen že s pričetkom
prvih nizkih temperatur. Tudi Jež (1989) ugotavlja, da se v primerjavi z
ostalim delom leta jelenjad pozimi zadržuje na najnižjih nadmorskih višinah,
La Rue, Belanger in Huot (1994) pa ugotavljajo izbiro zimskega areala ob
potokih in jezerih. Sezonske selitve so značilne za samice z mladiči (x 2 =
5,261: a 0,022 ; df 1) in samce (X2 3,833; a =0,050; df = 1), medtem
ko za mešane skupine niso značilne (x2 = 3, 196; a = 0,074; df = 1). V
okviru zimskega in poletnega obdobja nismo ugotovili porazdelitev različnih
struktur skupin jelenjadi glede na nadmorsko višino.
Velikost skupin jelenjadi je različna med razredi nadmorskih višin. Pozimi
z naraščanjem nadmorske višine upada delež večjih skupin in narašča
delež posameznih osebkov (x2 = 48,878; a =0,000; df 10). Takrat košute
s teleti, združene v večje skupine, in mešani tropi, ki jih povezujejo prav
tako odrasle košute, tvorijo glavnino večjih skupin v nižjih predelih. Tam je
prehranska ponudba bogatejša, saj je tako delež travnatih površin (x 2
138,93; a = 0,000; df 30) kot delež mladovja in sestojev v pomlajevanju
(x 2 = 25,39 ; a = 0,005 ; df 1 O) večji kot v višjih nadmorskih višinah.
Reprodukcijski uspeh košut je odvisen prav od preživetja telet, njihovega
potomstva, zato predstavlja zimsko prilagoditev na nizke temperature in
(visok) sneg v višjih predelih premik v nižino. V poletnem obdobju je bil
opažen večji delež večjih skupin v višjih nadmorskih višinah, vendar razlike
niso bile značilne (x2 = 16,729; a = 0,081; df 10). Tudi Clutton-Brock s
sod. (1982) ugotavlja odvisnost med velikostjo skupin jelenjadi ter količino
in razporeditvijo rastlinske biomase, namenjene prehrani.

=

=

=

Grafikon 1. Primerjava opažene
jelenjadi glede na nadmorsko
višino med poletnim in zimskim
obdobjem
Graph 1· Comparison of red
deer observations in respect of
altitude during summer and winter periods
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5.4 Ekspozicija
5.4 Eksposition
Ne glede na to da nekateri avtorji poudarjajo prilagajanje osebkov na
temperaturne spremembe med zimo in poletjem z izbiro toplejše oz. hladnejše ekspozicije, pa ta značilnost v območju proučevanja ni bila ugotovljena. V okviru posameznih obdobij (zimsko, poletno) se ne jelenjad ne
posamezne strukture skupin jelenjadi ne porazdeljujejo glede na lego.
Razlika med zimskim in poletnim obdobjem je bila še najbolj izrazita pri
samcih. Le-ti so bili v zimskem obdobju bolj izrazito opažani na toplih
ekspozicijah kot samice. Domnevamo, da pozimi jeleni z večjo prisotnostjo
na toplih lokacijah bolj racionalizirajo porabo energije kot košute. Ugotovljeno je (GLUCKSMAN 1974, SLEE 1970- citira CLUTION-BROCK et al.
1982), da moški osebki hitreje izgubljajo toploto kot ženski, ker imajo manjšo
zalogo maščob in višjo stopnjo metabolizma. Tudi Mehle (1995) ne ugoGozdV 57 (1999) 10
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Grafikon 2: Primerjava kvadrantov
z opaženo jelenjadjo glede na
ekspozicijo med zimskim in
poletnim obdobjem
Graph 2: Comparison of quadrants with red deer observations
in respect of e.xposure during
winter and summer periods

tavlja značilnih razlik v objedenosti glede na ekspozicijo na Jelovici . Velikost
skupin ne variira glede na lego niti v zimskem niti v poletnem obdobju
(grafikon 2) .

5.5 Gozdni sestoji
5.5 Forest stands
Rezultati opazovanja jelenjadi so bili, glede na gospodarske razrede
(x 2 12,176 ; a. 0,007; df 3).
Pauley, Peek in Zager (1993) ugotavljajo, da je izbira zimskih habitatov
odvisna od sezonskih sprememb v bazalnem metabolizmu in od učinka
kopičenja snega na dostopnost hrane in porabo energije. V zimskem
obdobju je bila jelenjad opažena v večjem deležu v gospodarskih razredih
40 (raznodobni mešani gozdovi na karbonatu) in 70 (raznodobni mešani
bukovi gozdovi na kisli podlagi), manj pa v razredih 80 (raznodobni spremenjeni jelovo-bukovi gozdovi) in 90 (raznodobni mešani jelovo-bukovi
gozdovi). Ker ležijo gozdovi gospodarskih razredov 40 in 70 praviloma v
nižjih nadmorskih višinah kot gozdovi razredov 80 in 90, ki sta najpogostejša
na planoti Jelovice, predvidevamo, da nastopajo razlike med obdobjema
zaradi že omenjenih premikov jelenjadi v nižje nadmorske višine pa tudi
zaradi izbire naj ustreznejših rastlinskih združb glede na sezonske prehranske potrebe. Ugotovljena je značilna odvisnost gospodarskih razredov od
nadmorske višine (x2 203,48; a 0,000; df 15).
V zimskem obdobju so bile samice ·ln mešane skupine jelenjadi opažene
večinoma z enakim deležem v raznodobnih mešanih sestoj ih na karbonatu
(40) z združbami Anemone-Fagetum (An-F), Adenostylo-Fagetum (Ad-F),
Arunco-Fagetum (Ar-F), Hacquetio-Fagetum (H-F), Enneaphyllo-Fagetum
(E-F) in v raznodobnih mešanih bukovih gozdovih na kisli podlagi (70),
samci pa so prevladovali v raznodobnih mešanih bukovih gozdovih na kisli
podlagi (70), kjer prevladujejo rastlinske združbe Blechno-Fagetum (8-F)
in Luzulo-Fagetum (L-F). Mehle (1995) ugotavlja, daje v rastlinskih združbah 8-F in L-F v gospodarskem razredu 70 nižja količina rastlinske biomase,
dostopne jelenjadi za prehrano (1.090 in 1.137 kg/ha), kot v prevladujočih
združbah An-F in Ad-F razreda 40 (1 .326 in 2.102 kg/ha). Domnevamo,
da prihaja do medsebojne konkurence med spoloma, pri čemer so samice
s potomstvom pri izbiri boljših življenjskih pogojev uspešnejše od samcev.
Podobno ugotavlja tudi Clutton-Brock s sod. (1982). Pod.obne značilnosti
so bile odkrite v poletnem obdobju (x?= 14,605; a = 0,024; df = 6). Samice
s potomstvom in mešane skupine so bile opažene v vseh štirih gospodarsrazlični v zimskem in poletnem obdobju
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kih razredih, kjer nastopa skupaj 9 rastlinskih združb, ki predstavljajo
ekološko pestrost, pomembno za zadovoljitev velikih potreb brejih samic
in samic v laktaciji ter za razvoj mladega potomstva. Gospodarska razreda
BO (raznodobni spremenjeni jelovo-bukovi gozdovi) in 90 (raznodobni
mešani jelovo-bukovi gozdovi) sestavlja združba Abieti-Fagetum (A-F)
različnih subasociacij, z različnimi količinami razpoložljive biomase. Gospodarska razreda 80 in 90 prevladujeta na planoti Jelovice z značilnimi in
izrazitimi kraškimi pojavi (vrtače, skalovitost, razgiban relief ipd.), kar za
življenje jelenjadi predstavlja večjo možnost izbire bivalnih in prehranskih
niš. Nellemann in Thomsen (1994) ugotavljata odvisnost med razgibanostjo
terena in merami kritja. Tudi Bell, Lauer in Peek (1992) pri belorepem jelenu
(Odocoileus virginianus) ugotavljajo, da vsi njegovi poletni areali vsebujejo
zmes različnih rastlinskih združb in strukturnih razredov. V primerjavi s
samicami in potomstvom so bili samci opaženi v sestoj ih dveh gospodarskih
razredov (pretežno 70 in v manjšem deležu 80). Domnevamo, da razlike v
opaže nosti posameznih struktur jelenjadi (samice: samci) nastajajo zaradi
večje konkurenčne sposobnosti samic v primerjavi s samci. Razlike so bile
značilne ob primerjanju samic z mladiči (cx.= 0,031) in mešanih skupin
(cx.= 0,034) s samci. Ob primerjanju samic z mladiči z mešanimi skupinami
preizkus ni odkril značilnih razlik. Sklepamo, da so mešane skupine po
prehranskih in bivalnih zahtevah sorodnejše samicam z mladiči kot samcem. Tudi Clutton-Brock s sod. (1982) ugotavlja, da jeleni v primerjavi s
košutami uporabljajo manj vredne habitate, kjer si zaradi manjše konkurenčne sposobnosti primanjkljaj v kakovosti prehrane nadomestijo z njeno
večjo količino.

V zimskem obdobju nismo odkrili razlik v velikosti skupin jelenjadi med
gospodarskimi razredi 40, 70 in 80, 90. V poletnem obdobju je bil opažen
nekoliko večji delež večjih skupin jelenjadi v gospodarskih razredih 80 in
90 (x_ 2 5,502; cx.= 0,064; df = 2). Domnevamo, da gozdovi gospodarskih
razredov 80 in 90 na planoti Jelovici predstavljajo večjo pestrost, kar
omogoča tudi oblikovanje večjih skupin. Na planoti Jelovici največji delež
rastlinske biomase, dostopne jelenjadi, predstavljajo prav trave in zelišča,
ki so dostopna v poletnem obdobju (grafikon 3).

=

5.6 Delež iglavcev

5.6

Share of coniferous trees

V poletnem obdobju je bila jelenjad pogosteje kot v zimskem obdobju
opažena v kvadrantih z večjim deležem iglavcev, vendar razlike niso bile
značilne. Domnevamo, da je opažanje v sestoj ih z večjim deležem iglavcev
pogojeno z večjo izbiro sestoj ev gospodarskih razredov 80 in 90 v poletnem

Grafikon 3- Primerjava kvadrantov z opaženo jelenjadjo med
zimskim in poletnim obdobjem
glede na različne sestoje (gospodarske razrede)
Graph 3. Comparison
of
quadrants
with
red deer
observations in-between winter
and summer period with respect
to different stands
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obdobju, saj je v teh sestoj ih nizek delež listavcev. Ugotovljena je značilna
odvisnost med deležem iglavcev in nadmorsko višino (x. 2 = 357,79; a.
0,000; df = 25). V zimskem obdobju je bila jelenjad pogosteje opažena v
kvadrantih z nižjim deležem iglavcev (x 2 7 ,579; a. 0,023; df 2). Ugotovitev je identična dosedanjim ugotovitvam, saj gospodarska razreda 40
in 70 vsebujeta manjši delež iglavcev. Tudi Johnson s sod. (1995) in drugi
ugotavljajo pomembnost gozdnih plodov, vključno želoda, za jesenski
prehranski vir jelenjadi. V gospodarskih razredih 40 in 70 je ugotovljen večji
delež bukve, pojavljajo pa se tudi posamezna drevesa in manjše skupine
hrasta. V zimskem obdobju se v primerih brez snega jelenjad pogosteje
pojavlja v sestojih z nižjim deležem iglavcev (x2 = 13,050; a = 0,001; df = 2), v
primerih s snežno odejo pa bolj enakomerno v vseh sestojih, torej tudi v
tistih z večjim deležem iglavcev. Podobno ugotavljata tudi Minzey in
Robinson (1991) pri zimskih razmerah za losa (A/ces afces). V pojavljanju
različnih struktur skupin jelenjadi glede na delež iglavcev v sestoj ih nismo
odkrili razlik niti v poletnem niti v zimskem obdobju. Razlike v pojavljanju
med samicami in samci glede na delež iglavcev so bile sicer v poletnem
obdobju večje kot v zimskem, vendar neznačilne. Tudi Miller in Litvaitis
(1992) za losa (Afces afces) ugotavljata večjo podobnost habitatov med
spoloma pozimi kot poleti.
Pozimi so bile ugotovljene različne velikosti skupin glede na delež
iglavcev v sestojih. Jelenjad oblikuje večje skupine v sestojih z manjšim
deležem iglavcev (x2 = 19,953; a 0,001; df 4). Ugotavljamo, da je v
rastlinskih združbah, ki sestavljajo te razrede, v zimskem obdobju večja in
bolj pestra prehranska ponudba kot v sestojih z večjim deležem iglavcev,
ki ležijo v višjih nadmorskih višinah. V poletnem obdobju nismo odkrili
značilnih razlik v velikosti skupin glede na delež iglavcev. Domnevamo, da
poleti ugodna prehranska ponudba (zelišča in trave) izravna razlike v nosilni
kapaciteti (grafikon 4).
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Grafikon 4: Velikost skupin
jelenjadi glede na delež iglavcev
- zimsko obdobje
Gra ph 4. Size of red deer groups
in respect to percentage of
coniferous trees - winter period

=

=

=

5.7 Mladovje in sestoji v pomlajevanju
5.7 Juvenile stands and stands in regeneration period
V zimskem obdobju se jelenjad pogosteje pojavlja v sestoj ih z manjšim
deležem mladovja in sestojev v pomlajevanju, v poletnem obdobju pa v
sestojih z večjim deležem teh razvojnih faz (x2 5,824; a. = 0,016; df = 1).
Razlike med zimskim in poletnim obdobjem so značilne tako za sam lce z
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mladiči

(x2 = 4,039; a = 0,044; df 1) kot za mešane skupine (x2 = 3,886;
a == 0,048; df == 1), medtem ko pri samcih razlike niso značilne . Tudi Johnson
s sod. (1995) ugotavlja, da prehrana belorepega jelena (Odocoileus virginianus) spomladi in poleti sestoji pretežno iz zelenih listov in vejic gozdnih
rastlin, ki se pogosteje nahajajo na kraju golosečenj ali v njihovi bližini kot
v starejših sestoj ih . Domnevamo, da nastopajo razlike v pojavljanju jelenjadi
zaradi večjih prehranskih potreb poleti tako pri košutah kot pri jelenih .
Razlike lahko nastajajo tudi zaradi prilagajanja nizkim temperaturam v
zimskem obdobju . Sestoji z nižjim deležem mladovja in sestojev v pomlajevanju so manj presvetljeni, kar zaradi manjših temperaturnih razlik pogojuje manjše temperaturne izgube. Leptich in Gilbert (1989) pri lasu (Aices
a/ces) ugotavljate, da so za samice bolj kot za samce pomembne gole,
posekane površine . Na Jelovici niso bile niti v poletnem niti v zimskem
obdobju ugotovljene značilne razlike med posameznimi strukturami jelenjadi. Ob primerjanju opažanj v zimskem obdobju je bilo ugotovljeno, da se
jelenjad v obdobjih s snežno odejo pogosteje zadržuje v sestoj ih z nižjim
deležem mladovja in sestojev v pomlajevanju kot v obdobjih brez snega
(x2 8,799; a 0,012; df= 2). Domnevamo, da so ti sestoji manj presvetljeni, kar pomeni, da izbira jelenjad primernejše prehranske in bivalne
pogoje v obdobjih s snežno odejo.
Pozimi so bile večje skupine jelenjadi, ki jih praviloma sestavljajo košute
s teleti in živali v drugem letu starosti, pogosteje opažene v sestojih z
manjšim deležem mladovja in sestojev v pomlajevanju (x2 = 7,538; a =
0,023; df == 2). V poletnem obdobju niso bile ugotovljene značilne razlike v
velikosti skupin jelenjadi med sestoji z različnimi deleži mladovja in sestoj ev
v pomlajevanju.

=

=

5.8 Sklep krošenj
5.8 Crown closure
V zimskem obdobju je bila jelenjad v večjem deležu opažena v sestoj ih
z normalnim in tesnim sklepom krošenj kot v sestoj ih z vrzelastim sklepom,
vendar s preizkusom nismo odkrili značilnih razlik. Podobno ugotavljajo
tudi Bhad in Rawat (1995) ter Minzey in Robinson (1991) za lasa (Aices
alces) pozimi. Ugotovitve so podobne ugotovljenim razlikam med pojavljanjem jelenjadi v sestoj ih z različnimi deleži mladovja in sestojev v pomlajevanju. Razlike v pojavlja nju različnih struktur skupin jelenjadi v sestojih z
različnim sklepom krošenj niso bile značilne niti v zimskem niti v poletnem
obdobju.
V velikosti skupin jelenjadi glede na zimsko ali poletno obdobje nismo
odkrili značilnih razlik. Brockmann in Pletscher (1993) npr. ugotavljata, da
izbirajo samci območja z gostejšim rastlinskim pokrovom zaradi kritja.

5.9 Travniki in pašniki
5.9 Meadows and pastures
Veliko avtorjev ugotavlja, da se jelenjad rada zadržuje na neporaščeni
pokrajini. Jenkins in Starkey (1991) npr. ugotavljate, da sestavljajo trave
drug največji delež prehrane v celem letu, še posebno pa spomladi, ko je
trava produktivna in polna hranilnih snovi. Tudi kot jesenski prehranski vir
so pomembne trave in odpadlo listje, še posebno, če je želoda malo
(PICARD 1 OLEFFE 1 BOISAUBERT 1991 ). Adamič (1989) ugotavlja, da
površina in razporeditev travnikov vplivata na razporeditev jelenjadi v
prostoru, s tem pa tudi na lažji odstrel. Pozimi smo opazili večji delež
GozdV 57 (1999) 10
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jelenjadi v območjih z večjimi travniki in pašniki, poleti pa v območjih z
manjšimi travniki in pašniki, vendar razlike niso bile značilne.'! poletnem
obdobju nudi dovolj prehrane gozd s travami in zelišči v višjih nadmorskih
višinah, saj tudi Adamič (1989) ugotavlja, da so zelišča pomemben dopolnjujoč prehranski vir, s katerim jelenjad nadomešča primanjkljaj trav. Velikost travnatih površin je odvisna od nadmorske višine (x 2 138,93; a
0,000; df = 30). Domnevamo, da jelenjad pozimi z umikom v nižje nadmorske višine zadovoljuje prehranske potrebe v sestoj ih z večjim deležem
listavcev, dopolnjuje pa jih s prehrano na bolj antropogene spremenjenih
površinah. V okviru poletnega in zimskega obdobja niso bile ugotovljene
značilne razlike med različnimi strukturami skupin jelenjadi, čeprav npr.
Moe 1 Wegge (1994) za jelena axis (Cervus axis) ugotavljata, da samice
bolj uporabljajo travnate pokrajine kot samci.
V zimskem obdobju je bil na območjih z večjimi travniki in pašniki ugotovljen večji delež večjih skupin kot na območjih z manjšimi travniki in
pašniki, vendar razlike niso bile značilne. V poletnem obdobju so bile razlike
značilne (x 2 = 12,402; a = 0,014; df = 4 ). Na večjih travnikih in pašnikih se
v večjem deležu pojavljajo skupine jelenjadi kot posamezni osebki. Posamezni osebki se pogosteje pojavljajo v območjih z manjšimi travniki in
pašniki. Tudi Clutton-Brock s sod. (1982) ter Bender in Haufler (1996)
ugotavljajo odvisnost med velikostjo skupin jelenjadi ter količino in razporeditvijo rastlinske biomase, namenjene prehrani, ki pa ni tipična za vse
parkljarje v vseh habitatih. Tudi Takatsuki (1983) ugotavlja večjo velikost
tropov na travnatih pokrajinah kot v gozdni pokrajini (grafikon 5).

=

=

5.10 Cestno omrežje
5.1 O Road network

Gra fikon 5: Velikost skupin jelenjadi glede na travnike in pašnike- poletno obdobje
Graph 5: Size of red deer groups
in respect of meadows and pas~
tures - summer period

IJ)

Garaj (1987) ugotavlja, da vsebujejo tropi jelenjadi značilno manj osebkov v območjih, kjer so obiskovalci pogostejši. V poletnem obdobju je bil v
primerjavi z zimskim obdobjem večji delež jelenjadi opažen v območjih z
večjo gostoto cest, vendar razlike niso bile značilne. Domnevamo, da večja
prehranska ponudba v bližini cest v poletnem obdobju pogojuje večjo
prisotnost jelenjadi na teh površinah. Tudi goveja živina, ki se v poletnem
obdobju pase križem po Jelovici, je pogosto opažena prav v bližini ali na
brežinah gozdnih cest. Mavrar (1990) in Mehle (1995) ne ugotavljala
bistvenega naraščanja objedenosti z oddaljenostjo od ceste na Jelovici. V
zimskem obdobju so bili posamezni osebki v večjem deležu opaženi v
kvadrantih z manjšo gostoto cest, skupine jelenjadi pa v kvadrantih z večjo
gostoto cest (x2 = 10,347; a = 0,035; df = 4).
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5.11 Krmišča
5.11 Winter feeding facilities
V območjih s krmišči ni bilo ugotovljeno pogostejše pojavljanje jelenjadi
kot v območjih brez krmišč (zimsko obdobje). Tudi med različnimi strukturami skupin razlike niso bile značilne. Tudi ob primerjanju obdobij brez
snega in obdobij s snegom nismo ugotovili razlik. Večina opazovanj v
zimskem obdobju s snegom je vsebovala debelina snežne odeje do 20
cm, ko jelenjad prehransko še ni odvisna od krmišč. V območjih s krmišči
so bile sicer opažene večje skupine jelenjadi v nekoliko večjem deležu kot
v območjih brez krmišč, vendar neznačilno . Ob primerjanju velikosti skupin
pri različnih strukturah skupin razlike niso bile značilne pri nobeni strukturi,
še najnižja stopnja tveganja je bila pri mešanih skupinah (x 2 = 5,518; a =
0,063 df = 2). Lokacije krmišč niso bile odvisne od nadmorske višine.

5.12 Velikost skupin jelenjadi
5.12 Size of red deer groups
Jelenjad oblikuje pozimi večje skupine kot poleti. Tudi Takatsuki (1983)
in nekateri drugi raziskovalci ugotavljajo variiranje velikosti skupin med
sezonami pri cervidih. V proučevanem območju se v poletnem obdobju
košute s teleti pojavljajo večinoma posamezno, redkeje oblikujejo manjše
skupin ice. Pozimi je delež skupin večji (x 2 6,220; a = 0,045; df 2).
Podobna ugotovitev velja tudi za mešane skupine (x2 = 19,858; a = 0,000;
df = 2), ki so pozimi večje . Pri samcih so razlike v velikosti skupin med
zimskim in poletnim obdobjem manjše (x2 = 2,720; a =O, 100; df= 1). Samci
tako v poletnem kot v zimskem obdobju živijo večinoma posamezno, občasno sta opažena po 2 osebka, zelo redko pa oblikujejo skupinice do 4
oz. 5 živali. Najobičajnejše ohlapne povezave pri samcih so z živalmi enake
starosti, medtem ko starejši jeleni običajno živijo posamezno. Oblikovanje
večjih skupin jelenjadi v zimskem obdobju si razlagamo z boljšo prehransko
ponudbo in večjim kopičen jem hrane v nižjih predelih, ki jih jelenjad poseljuje pozimi. V nižjih predelih je delež večjih travnikov večji kot v višjih
predelih (x2 = 138,93; a = 0,000; df = 30). Z upadanjem nadmorske višine
se povečuje delež listavcev (x 2 = 357,79; a = 0,000; df 25) in delež
razvojnih faz mladovja in sestojev v pomlajevanju (x_2 = 25,39; a = 0,005;
df = 1O) (preglednica 1).

=

=

=

6 ZAKLJUČKI
6 CONCLUSIONS
Jelenjad danes poseljuje večino proučevanega območja. Povezana je
z jelenjadjo v Karavankah, Julijcih in na Primorskem. Ugotovljeno je bilo
značilno gibanje osebkov populacije med sezonskimi habitati. Jelenjad
izbira najpomembnejše habitate v odvisnosti od vremenskih pogojev in
sezonskih sprememb v metabolizmu. Ugotovljena je bila odvisnost razširjenosti jelenjadi predvsem od nadmorske višine, gozdnih sestoj ev, deleža
iglavcev in deleža mladovja. Značilna je razporeditev različnih kategorij
skupin jelenjadi v odvisnosti od gozdnih sestojev. Največje razlike se
pojavljajo med samicami in mešanimi skupinami na eni strani in samci na
drugi. Z izbiro boljših habitatov, ki so pomembni za preživetje potomstva,
je izražena večja konkurenčna sposobnost samic v primerjavi s samci. Na
velikost skupin vplivata količina in porazdelitev hrane, ki se izražata v vrsti
sestojev, deležu mladovja in sestojev v pomlajevanju ter v velikosti travniGozdV 57 (1999) 10
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število opažanj 1 Number of obsetVations

število živali

Poletno obdobje 1 Summer period
No. of animals
Samice (in mlad iči)
Mešane skupine Samci
Mešane skupine Samci
Samice {in mlad iči)
in the group
Males Fema/es (and offsprings) Mixed groups Male s
Females (and offsprings) M;xed groups
1
29
85
58
59
32
2
27
61
75
14
3
v skupini

3

4
5
6

7
8
9

Zimsko obdobje 1 Winter period

27
20
7

22
25
20
7

1

5
2

5

9

2

1

1

10
11
12
13
14

1
1
11

11

1
7

29
14
7

1

j

42
28
11

1

8
1

1

11
1

2

2
1

1'

1

kov. Ugotovljene so bile večje skupine jelenjadi v kvadrantih z večjo količino
razpoložljive hrane. Kol i čina in razporeditev hrane v proučevanem območju
sta ugodnejši v nižjih nadmorskih višinah, ki jih jelenjad v večjem deležu
poseljuje v zimskem obdobju, in sta najpomembnejša dejavnika oblikovanja
večjih skupin v zimskem obdobju v primerjavi s poletnim obdobjem.

Preglednica 1: Prime~ava velikosti skupin jelenjadi v zimskem in
poletnem obdobju
Table 1: Comparison of red deer

group sizes during winter and
summer period

Influence of Some Ecol og'ica'l Factors Upan Distribution of Red Deer (Cervus e/.aphus L.) on
J'ellovica Plateau
1

Summary
l ihe influence of some ecolog1ical factors upon distribution of red deer population has been studied on
tine basis of monitoring the red deer population in 1OO ha quadrants in the area of 64.1 OO ha in size. It has
been established that during the summer periods the population inhabits almost evenly all high-altitude
zones above 600 m above the sea l:evel where coniferous trees prevail, and where tin the biomass that is
accessible to the red deer, herbs and grasses are predominant. ln those places larger groups have been
observed in summer pertiods compared to the ones in lower altitude zones. Females with offsprings and
mix~ed groups generally inhabit four types of forest management classes where nine ·plant associations
oce ur. Males have been observed most frequently in th e sta nds of two forest management classes where,
besides lesser plant diversity, the quantity of plant biomass that is available for nourishment is also lower.
ln summer periods the red deer has more frequently been observed in stands with higher percentage of
juvenile phases, in stands where mature clusters and regeneration mix, and where the crown closure of
mature stand is broken, which all corresponds with high demands for nourishment. Meadows and pastmes
are also an 1important feeding gro und in the summer peri.ods.
The selection of winter habitats depends up on seasonal chang es in basal metabolism and the effect of
snow acc>um ulation towards food accessibility and energy consumption. ln winter periods the red deer
have usually been spotted at l10wer elevations in the vlcinity of rivers and their tributaries, but nevertheless,
the,ir presence on Jelovica plateau has also been evident. ln th is season the popu,lation inhabits
predominantly uneven-aged mfxed stands on carbonate bedrock and uneven mixed beech stands on acid
pa rent material constituted prevailingly of broad-leaved tr~ees. Among broad-leaved trees other fruit bearing
trees also ocem beside the beech, the fruits of which are necessary ,jn the red deer nourishment in this
period. The lower percentage of grasses in this period is substituted by stands with higher percentage of
broad-leaved and fruit bearing trees and by a larger share of meadows. ln w1inter periods hinds and mixed
groups have also been observed in almost equal percentage in uneven-aged mixed stands on carbonate
448
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bedrock and uneven-aged mixed stands on acid parent material. ln this season the red deer in orCferte#
reduce the thermali stress inhabit stands with lesser share of regeneration more frequently and stands in
regeneration that have, by the rule, higher crown closures compared to the ones with larger share of
reg.eneration . ln periods with snow cower they i.nhabit stands with larger share of coniferous trees.
The red deer population forms l'arger groups in winter periods compared to the summer periods. We
explain a forming of such larger groups with better nourishment disposal and concentration of food fn the
reg.ions that are inhabited by the red deer 1n winte:r time.

VIRI/ REFERENCES
ADAMIČ, M., 1983. Prehranske značilnosti jelenjadi in srnjadi v kočevskem, notranjskem in krimskem lovskogojitvenem
območju.- Lovec, 66, 2, s. 41-45 .
'
ADAMIČ, M., 1989. Prehranske značilnosti kot prvina načrtovanja varstva, gojitve in lova parkljaste divjadi s poudarkom
na jelenjadi (CetVus e/aphus L.).- Gozdarski vestnik, 47, 4, s. 145-162.
BELL, J. H. 1 LAUER, J. L. 1 PEEK, J. M., 1992. Habitat use patterns of white-tailed deer.- Umatilla River, Oregon.
Northwest Science 66, 3, 160-171, 33 ref.
BENDER, L. C. 1 HAUFLER, J. B., 1996. Relationships between social group size of elk (Ce !Vus elaphus) and habitat
cover in Michigan .- American- Midland-Naturist, 135, 2, 261-265; 26 ref.
BHAT, S. D. 1 RAWAT, G. S., 1995. Habitat use by chital (Axis axis) in Dhaulkhand .- Rajaji National Park, lndia. Tropical
Ecology. 36: 2, 177-189; 28 ref.
BROCKMANN, S. P./ PLETSCHER, D. H., 1993. Wintersegregation by the sexes ofwhite-tailed deer.- Western Journal
of Applied Forestry, 8, 1, 28-33, 22 ref.
CLUTTON-BROCK, T. H. 1 GUINES, F. E. 1 ALBON, S. D., 1982. Red deer, behavior and ecology of two sexes.- The
University of Chicago, Edinburgh University Press, 333 s.
GARAJ, P., 1987. Ethologie des Rotwildes in bezug auf Waldbesuch.- Acta Facultatis Foresta lis Zvolen, 29, 113-123,
24 ref.
JEŽ, P., 1989. Radio telemetrijsko proučevanje gibanja jelenjadi ( Cervus elaphus L.) v snežniško-javorniškem masivu.Gozdarski vestnik, 47, 1, s. 2-14 .
JOHNSON , A . S., et al., 1995. White-tai!ed deer foraging in relation to succesional stage, overstorey tipe and
management .- American Midland Naturalist. 133, 1, 18-35, 30 ref.
LaRUE, P. 1 BELANGER, L 1 HUOT, J., 1994. La frequentation des peuplements riverains par le cerf de Virginie en
hiver: selection de site ou pure coincidence?- Ecoscience, 1, 3, 223-230, 45 ref.
LEPTICH , D. J. 1 GILBERT, J. R., 1989. Summer home range and habitat use by moose in northern Maine .- Journal of
Wildlife Management, 53 , 4, 880-885, 29 ref.
MAVRAR, B., 1990. Vpliv rastlinojedcev na pomlajevanje starejših debeljakov v GGE Jelovica. Strokovna naloga, GG
Bled, Hudajužna, 26 s.
MEHLE, J ., 1995. Nosilnost habitatov za prehrano jelenjadi na Jelovici.- Diplomska naloga, Ljubljana, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 74 s.
MILLER, B. K. 1 LITVAITIS, J. A., 1992. Habitat segregation by moose ina boreal forest ecotone.- Acta Theriologica,
37, 1-2, 41-50, 40 ref.
MINZEY, T. R. 1 ROBINSON, W. L., 1991. Characteristics of winter bed sites of moose in Michigan .- Alces, 27, 150160, 28 ref.
MOE, S. R. 1WEGGE, P., 1994. Spacing behaviour and habitat use of axis deer (Axis axis) in lowland Nepal.- Canadian
Journal of Zoology, 72, 10, 1735-1744, 35 ref.
NELLEMANN, C . f THOMSEN, M. G ., 1994. Terrain ruggedness and caribou forage availability during snowmelt on
the Arctic Coastal Plain, Alaska.- Arctlc , 47, 4, 361-367, 25 ref.
PAULEY, G. R. 1 PEEK, J. M. 1ZAGER, P., 1993. Predicting white-tailed de er habitat use in northern Idaho.- Journal of
Wildlife Management, 57, 4, 904-913, 55 ref.
PICARD, J. F. 1 OLEFFE, P. 1 BOISAUBERT, 8" 1991 . Influence of oak mast on feeding behaviour of red deer (CetVus
elaphus L).- Annales des Sciences Forestieres, 48, 5, 547-559, 26 ref.
SCHOEN , J. W. 1 KIRCHHOFF, M. D .. 1990. Seasonal habitat use by Sitka black-tailed deer on Admiralty Island,
Alaska .- Journal of Wildlife Management, 54, 3, 371-378, 26 . ref.
TAKATSUKI , S., 1983. Group size of Sika deer in relation to habitat type on Kinkazan Island .- Japanese Journal of
Ecology, 33 , 4, 419-425, BLL, 34 ref.
Ustna vira 1 Verbal references
ARMAN, 1., 1996. Razgovor o zgodovini jelenjadi in lovišč na Jelovici (ustni vir).
TOMAN, V., 1996, 1997. Razgovor o jelenjadi na Jelovici (ustni vir).
GozdV 57 {1999) 10

449

-7

Razprave
GDK: 308:96

Organizacija in stroški prevoza delavcev v neposredni gozdni
proizvodnji na delo
Organization of Transport and Travel Expenses for Workers in lmmediate Forest
Management
Darij KRAJČ I Č * , Iztok WINKLER**
Izvleček;
Krajčič, D., Winkler, 1.: Organizacija in stroški prevoza delavcev v neposredni gozdni proizvodnji na delo. Gozdarski
vestnik, št. 10/1999. V slovenščini, s povzetkom v angleščin i , cit. lit. 5. Prevod v angleščino : Eva Naglič.
Prevoz ljudi na delovišče in nazaj je v gozdni proizvodnji zahteven organizacijski in stroškovni problem. V Sloveniji
se 60% gozdnih delavcev na delo v gozd vozi neposredno od doma . 40% delavcev se vozi na delo z lastnimi vozili,
drugi pa z vozili, ki so last gospodarske družbe. Poprečna prevozna razdalja v eno smer znaša 24 km . Tudi 80 %
strokovno-tehniških delavcev uporablja za prevoz v gozd lastna vozila. Za lasten prevoz na delo v gozd dobijo delavci
nadomestilo, ki znaša polovico kilometrina . Stroški prevoza vseh delavcev v neposredni gozdni proizvodnji z vozili, ki
so last gospodarske družbe, so, preračunano na posameznega delavca, za 40 % višji, kot če delavci uporabljajo lastna
vozila . Prednosti kolektivnega prevoza na delo le stežka odtehtajo višje stroške. Skupni stroški prevoza vseh-delavcev
v neposredni gozdni proizvodnji predstavljajo 5-6 % vrednosti tržne proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov.
K•ljučne·

besede:.. gozdna proizvodnja, prevoz delavcev, stroški, racionalizacija.

Abstract~

Krajčič, D., Winkler, 1.: Organization of Transport and Travel Expenses for Workers in lmmediate Forest Management.
Gozdarski vestnik, No. 1O /1999. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 5. Translated into English by Eva Naglič.
Transport of workers to work and back is a demanding problem in immediate wood production from organizational
point of view and because of its expenses. 60 percent of forest workers in Slovenia come to work directly from home.
40 percent ofworkers come to work with their own vehicles , whereas the others use the vehicles owned by the company.
Average one-way distance of transportation is 24 kilometres. 80 percent of skilled-technical workers also use their
own means of transport, the vehicles that they own . For that purpose, the workers are compensated in the amount of
half of the allowance for traveling expenses otherwise recognized for the use of their own vehicles. The expenses
accounted per person for all the workers in immediate wood production using the vehicles owned by the company are
40 percent higher as they would have been for them by using their own vehicles. Advantages of the organized
transportation with company owned vehicles can hardly overweight higher expenses. Total expenses of transport in
immediate wood production for all the workers make five to six percent of market value of production of forest
.assortments.

Key words: immediate wood production , transport of workers, expenses, rationalization .
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Prevoz ljudi na delovišče in nazaj je pri organizaciji vsake proizvodnje
zahteven organizacijski in stroškovni problem. še posebno je izrazit v
gozdni proizvodnji, kjer praviloma ni možnosti javnega prevoza. Včasih
smo ta problem reševali z nastanitvijo delavcev v gozdu, z večjo odprtostjo
gozdov s cestami in z uvajanjem vozil za prevoz ljudi na delovišče v gozd
pa smo to opustili. Gozdni in strokovno-tehniški delavci se danes dnevno
vozijo na delo v gozd z lastnimi vozili ali z vozili, ki so last gospodarske
družbe.

2 OPREDELITEV PROBLEMA
2 IDENTIFICATION OF A PROBLEM
Organizacija prevoza gozdnih in strokovno-tehniških delavcev na delomora biti takšna, da ob čim manjših stroških zagotovi:

višče
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-varen prevoz delavcev v gozd,
- optimalno izrabo delovnega časa,
- hitre intervencije v primeru delovne nezgode,
- hitro in učinkovito ukrepanje v primeru okvar delovnih sredstev.
Podjetje ima pri organizaciji prevoza tri možnosti:
- prevoz v gozd si delavci zagotavljajo sami,
- prevoz v gozd organizira podjetje s svojimi vozili,
- kombinacija navedenih možnost!.
Pri tem se postavlja vprašanje prednosti in slabosti ter stroškov posameznih možnih organizacijskih oblik.

3 METODA RAZISKOVANJA
3 METHOD OF RESEARCH
Sedanje razmere pri prevozu delavcev v gozdarskih gospodarskih družbah in njihova razvojna razmišljanja smo proučili s pomočjo anketnega
vprašalnika, ki smo ga poslali na 14 gozdarskih gospodarskih družb. Odziv
je bil zelo dober, saj se jih je odzvalo 12.
V tej študiji štejemo za gozdne delavce tiste delavce, ki opravljajo v
gozdni proizvodnji fizična dela pri pridobivanju lesa ter prl gojen ju oziroma
varstvu gozdov, za strokovno-tehniške delavce v neposredni gozdni proizvodnji pa tiste delavce, ki neposredno organizirajo in vodijo gozdno proizvodnjo (vodje organizacijskih enot, vodje proizvodnje, delovodje, odpremniki in drugi strokovno-tehniški delavci v neposredni gozdni proizvodnji).
Oboje delavce skupaj prikazujemo kot delavce v neposredni gozdni proizvodnji. Pri izračunu poprečij smo podatke ponderirali s številom gozdnih
delavcev v neposredni gozdni proizvodnji .
Stroške prevoza smo izračunali z modelne kalkulacije za osebno vozilo
s štirikolesnim pogonom ter za šestsedežni kombibus, oboje po cenah v
avgustu 1999 (cene so brez davka na dodano vrednost). Študij primera
smo izvedli z metodo polletnega spremljanja analitskih kantov večjega
števila vozil za prevoz delavcev.

4 PREGLED ORGANIZACIJE PREVOZOV V SLOVENIJI
4 REVIEW OF ORGANIZED TRANSPORT IN SLOVENIA
Razmere za gospodarjenje v slovenskih državnih gozdovih so zaradi
naravnih razmer pa tudi zaradi organizacijskih navad zelo pestre. Zato tudi
organizacija prevoza delavcev v neposredni gozdni proizvodnji ni povsod
enaka.
Večina gozdnih delavcev (60 %) se vozi na delovišče v gozd neposredno
od doma, več kot tretjina (38 %) pa se mora najprej pripeljati do zbirnega
mesta. Zelo malo gozdnih delavcev se vozi na delovišče iz nastanitvenega
centra.
40% gozdnih delavcev se vozi na delovišče z lastnim prevoznim sredstvom, ostali pa z vozilom, ki je last gospodarske družbe. Približno polovica
gospodarskih družb kombinira obe obliki prevoza, nekaj več kot četrtina
jih ima organiziran prevoz samo z vozili, ki so last družbe, v ostalih družbah
pa za prevoz poskrbijo delavci sami. Družbe, ki imajo organiziran prevoz
le z lastnimi vozili, praviloma delujejo v težjih (alpskih) delovnih razmerah
(na gozdnogospodarskih območjih Slovenj Gradec, Kranj, Nazarje in Bled).
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Poprečno se v enem vozilu, ki je last gozdnega delavca, vozi 1,5 delavca,
v vozilu gospodarske družbe pa 4,9. To pomeni, da gozdni delavci, ki se
na delovišče vozijo z lastnimi vozili, z nadomestilom za prevoz (polovična
vrednost kilometrine) ne morejo pokriti kalkulativnih stroškov prevoza .
Drugače je z vozili gospodarskih družb, ki so bistveno bolje zasedena, hkrati
pa gospodarske družbe uporabljajo tudi vozila, ki imajo več sedežev (preglednica 1 ).

Preglednica 1. Struktura vozil, ki
so last gospodarskih družb. za
prevoz gozdnih delavcev
Table 1: Structure of the veh icles
for transport of forest workers
working in immediate wood production, owned by the companies

Tip vozila
Type of vehicle

Delež v skupnem številu vozil
Percentage in total No. of vehicles

27,6%

Osebno vozilo 2 x 4 1 Personal vehicle 2 x 4
Osebno vozilo 4 x 4 1 Personal vehic/e 4 x 4

1

Kombibus 2 x 4 1 Minibus 2 x 4

12,2%
56,1%

1

1

Kombibus 4 x 4 1 Minibus 4 x 4

4,1%

Skupaj imajo anketirane gospodarske družbe 98 vozil za prevoz gozdnih
delavcev, ki jih vozi eden od delavcev, izjemoma pa delovodja. V 2/3 družb
dobi voznik za to nadomestilo, drugod pa ne. Kriterij za izračun nadomestila
je večinoma porabljen čas za prevoz oziroma prevozna razdalja . Nadomestilo vozniku znaša mesečno v poprečju 11.022 SIT (od 6.949 do 15.079
SIT) (bruto strošek podjetja) oziroma 13,90 SIT/km (od 6 do 21,70 SIT/
km). Za vzdrževanje vozila skrbi voznik, stroške vzdrževanja pa krije
gospodarska družba.
Poprečna razdalja prevoza gozdnih delavcev na delovišče znaša 24
km (15-30 km) v eno smer, kar je nekaj manj, kot smo upoštevali doslej
(26 km) pri izračunu stroškov gozdnega dela (WINKLER J KRAJČIČ 1999).
V več kot polovici gospodarskih družb (64 %) imajo interni akt, ki predpisuje,
da mora biti vozilo ves čas na delovišču.
Strokovno-tehniški delavci v neposredni gozdni proizvodnji uporabljajo
za prevoz na delovišče skupaj 118 vozil, največ lastnih (80 %). V dveh od
dvanajstih anketiranih gospodarskih družb uporabljajo izključno službena
vozila, v štirih izključno vozila , ki so last delavcev, v ostalih pa kombinirajo .
Poprečno mesečno prevozno razdaljo kaže preglednica 2.
Največ prevozijo vodje organizacijskih enot, kar nekoliko preseneča,
ker je delež njihovih terenskih dni letno zelo verjetno nižji kot pri vodjih
proizvodnje. V tej kategoriji so tudi razpeni največji.
Obračunana prevožena razdalja je večinoma enaka dejansko prevoženi
razdalji (58%), ponekod pa imajo razdaljo prevoza določeno z normativnim
aktom družbe in znaša mesečno za vodje organizacijskih enot v poprečju
1.479 km (800-3.760 km), za delovodje pa 977 km (660-1.297 km) . Kriteriji,
ki jih pri tem upoštevajo, so zlasti:
- število terenskih delovnih dni in poprečna prevožena razdalja,
- izvršitev letnega plana,
-položaj obrata glede na oddaljenost delovišč,
- teritorialna razdrobljenost delovišč,
- kakovost cest.

5 STROŠKI PREVOZA
5 TRAVEL EXPENSES
Pokrivanje stroškov prevoza delavcev na delo in z dela je opredeljeno
v 105. členu Kolektivne pogodbe za gozdarstvo ( 1994, 1995 ), ki določa,
da pripada delavcu povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v višini
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najmanj 60% stroškov javnega prevoza, če pa ta ni organiziran, pa delavcu
pripada polovična vrednost kilometrina. Pri kalkulaciji stroškov gozdnega
dela upoštevamo:
- za gozdnega delavca polovično vrednost kilometrina za prevoz od doma
v gozd- zajeto v količniku splošnih stroškov delavca (vzporednih stroškov
plač);

-za strokovno-tehniške delavce polovično kilometrina za prevoz od doma
do sedeža organizacijske enote (obrata) - zajeto v količniku splošnih
stroškov delavca, prevoz z obrata do gozda pa krijemo v breme materialnih stroškov poslovanja in je zajet v količniku splošnih stroškov gospodarske družbe;
- za ostale strokovne, administrativne in pomožne delavce polovično kilometrina za prevoz od doma do sedeža organizacijske enote (obrata) zajeto v količniku splošnih stroškov delavca.
Zavod za gozdove Slovenije rešuje problematiko uporabe lastnih vozil
v službene namene z izplačilom normirane kilometrina, ki je odvisna od
delovnega mesta, revirja in krajevne enote. Tako znaša poprečna prevcžena razdalja po asfaltnih in makadamskih cestah 28 krn/dan v eno smer
( 13-52 km/dan), poprečna razdalja po makadamskih cestah 9 km/ dan (3
do 23 km/ dan), poprečna razdalja po asfaltnih cestah pa 18 km/dan (3 do
47 km/dan) (VESEL 1998). Prevožena razdalja je torej pri delavcih Zavoda
za gozdove Slovenije za 4 km daljša od razdalje prevoza gozdnih delavcev
na delovišče, kar je posledica zlasti večje oddaljenosti delovnega mesta
od gozda.

5.1 Stroški prevoza, kadar delavci uporabljajo lastna vozila
5.1 Travel expenses for workers using their own vehicles
5.1.1 Stroški prevoza gozdnih delavcev
5.1.1 Travel expenses for forest workers
Stroške izračunamo po določilih Kolektivne pogodbe za gozdarstvo
vrednost kilometrina) za vsakega delavca posebej in jih izplačujemo mesečno v breme materialnih stroškov. Višina stroškov lahko variira
med delavci v eni gospodarski družbi oziroma med njimi le zaradi različnih
prevoznih razdalj in števila dejanskih delovnih dni. Na državni ravni upoštevamo poprečno dnevno prevozno razdaljo 48 km, letni stroški prevoza
pa pri 197 delovnih dneh znašajo 169.924 SIT (1 07,80 S IT/delovno uro
sekača, ki znaša 2.425 SITih; WINKLER 1 KRAJČIČ 1999).
Gozdni delavci se navadno dogovorijo za skupen prevoz na delovišče,
tako da za kritje stroškov prevoza združijo nadomestila in jih dajo lastniku
vozila. Ta rešitev daje pozitivne ekonomske učinke za lastnika vozila šele
takrat, ko sta v vozilu v poprečju več kot dva delavca, ker so zaradi večjega
deleža makadamskih in ponekod slabše vzdrževan ih gozdnih cest stroški
prevoza višji kot na asfaltnih cestah.
(polovična

5.1.2 Stroški prevoza strokovno-tehniških delavcev
5.1.2 Travel expenses for skilled-technical workers
Stroški prevoza strokovno-tehniških delavcev so sestavljeni iz stroškov
prevoza od doma do delovnega mesta in z delovnega mesta v gozd. V
praksi se delavci velikokrat vozijo tudi neposredno od doma v gozd. Pri
prevozu od doma do delovnega mesta (obrata) ima delavec po kolektivni
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pogodbi pravico do kritja 50% kilometrine. Stroške prevoza od delovnega
mesta do delovišča pa mora delodajalec kriti v celoti, s polno kilometrina
oziroma z uporabo službenih vozil.
Izračun stroškov prevoza za vse strokovno-tehniške delavce je razmeroma težaven, ker je odvisen od deleža terenskih delovnih dni v skupnem
letnem fondu delovnih dni in od razdalje od doma do gozda. Na podlagi
ankete za državno poprečje v neposredni gozdni proizvodnji domnevamo:

Preq lednica 2: Stroški prevoza
strokovno-tehniških delavcev v
gozd z vozili, ki so last delavcev
"fabie ~: Travel expenses into
the forest for ski/led-technical
workers using their own -..rehicles

Poprečno mesečno

(km)
Monthly average (km)

Vodje organizacijskih enot
Managers of organizational units

1.239 (450-2.097)

S IT/km

Letni stroški (SIT)
Annualexpenses(SID

35,94

534 .356

1

Delovodja 1 Foremen
Drugi strokovno-tehniški delavci
v neposredni gozdni proizvodnji
Other ski/led-technical workers in
immediate wood production

1.073 (800-1 .800)

35,94

462.763

660 (250-1 .300)

35,94

284.645

Za odpremnike lesa domnevamo, da se do obrata pripeljejo z javnim
ali svojim prevoznim sredstvom, pri izračunu pa iz praktičnih razlogov
upoštevamo polovično vrednost kilometrine na razdalji 16 km (letno torej
213 dni x 16 km x 17,97 SIT/km 61.242 SIT). V gozd se odprem niki vozijo
s kamioni za prevoz lesa. Za druge administrativne delavce v neposredni
proizvodnji domnevamo javni prevoz do obrata (16 km), zaradi poenostavitve pa ga obračunamo s polovično vrednostjo kilometrine (letno torej 213
dni x 16 km x 17,97 SIT/km = 61.242 SIT).

=

5.1.3 Skupni stroški prevoza delavcev v neposredni gozdni proizvodnji z lastnimi vozili
5.1.3 Total expenses for workers in immediate wood production, traveling
to work with privately owned vehicles

Pregledn ica 3: Letni stroški prevoza delavcev v neposredni
gozdni proizvodnji na delo
Tab te J · Annuaf expenses in
immediate wood production for
workers traveling to work

Skupne stroške prevoza v neposredni gozdni proizvodnji tako predstavlja
seštevek stroškov prevozov vseh delavcev v neposredni gozdni proizvodnji
(preglednica 3).
Letni str. na delavca
Annual expenses
per worker
(SIT)

išt.

delavcev v Sloveniji* Letni stroški
Number of workers
Ann ua/
in Slovenia*
expenses
(SIT)

Stroški gozd. delavca
Expenses per hour of
the forest worker
(SITih)

Gozdni delavci 1 Forest vtorkers

169.924

950

161.428.104

Vodje OE 1 OU managers

534.356

43

22.977.305

15,35

Delovodje 1 Foremen

462 .763

77

35.632 .785

23,80

Drugi strokovno-tehniški delavci
Other ski/fed-technical workers

284.645

36

10.247.213

107,82

6,84
1

Odpremniki 1 Dispatchers

1

Ostali 1 Others

61 .242

65

3.980.714

2,66

61.242

80

4.899.341

3,27

239.165.461

159,74

1

Skupaj 1 Total
k

1251

1

1

1

Vir 1 Source: WINKLER 1 KRAJČIČ 1997

Skupni stroški prevoza vseh delavcev v neposredni gozdni proizvodnji
na delo predstavljajo 6,6% prodajne cene delovne ure sekača, pri čemer
tretjino vseh stroškov prevoza predstavljajo stroški prevoza neproizvodnih
delavcev.
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5.2 Stroški prevoza, kadar delavci uporabljajo vozila, ki so last
gospodarske družbe
5.2 Travel expenses for workers using vehicles owned by the
company
5.2.1 Stroški prevoza gozdnih delavcev
5.2.1 Travel expenses for forest workers
Pri izračunu stroškov upoštevamo 6-sedežno vozilo, ki ima poleg prostora za potnike še ločen prostor za gorivo, mazivo, motorne žage in drugo
orodje (preglednica 4 ).

Preglednica 4: Kalkulacija neposrednih stroškov prevoza s 6sedežnim osebn im vozilom
(neto vrednosti v avgustu 1999,
brez davka na dodano vrednost)
Table 4: Calculation for direct
travel expenses for six seafs
personal vehicle (net values,
without VAT, for August of 1999)

Stroškovna postavka 1 Expense account item

S IT/km

Gorivo: poraba 14 1/100 km, cena 96,47 SIT/1 J Fuel: consumption 1411100km, price 96.47 SITI/

13,51
2,03
2,48

Mazivo: 15 % vrednosti goriva 1 Lubricant: 15 % ofthe fuef value
Gume: poraba 1 garniture gum (4 kosi) na 15.000 km. cena 11 .933 SIT/kom
Tyres: one set (4 pieces) of tyres used per 15, OOOkm, price 11,933 S/Tiset
Amortizacija: nabavna vrednost 2.494.202 SIT, 6 let, 235 dni x 48 km
Depreciation: purchasing price 2,494,202, 6 years, 235 days x 48km
Likvidacijska vrednost: 20

=11.280 krn/leto
=11,280kmlyear

% nabavne vrednosti 1 Liquidation value: 20 % of purchasing value

Obresti na vloženi kapital: ?-odstotna letna obrestna mera
Jnterests per capital invested: 7 % annual interes! rate
Vzdrževanje: 60

% amortizacije J Maintenance: 60 % of depreciation value

Zavarovanje in registracija (brez kasko zavarovanja)
Compulsory car insurance (withoul ful/ coverage) and registration

36,85
-7 ,37
1

1

9,54
22 ,11
5,67

Lastno vzdrževanje (izpad produktivnega časa): 8 ur na mesec, 2.421 SITih
Maintenance (loss of production time): 8 hours per month, 2,421 SITih

20,60

Nadomestilo vozniku: 11.022 SIT/mesec 1 Compensations to the driver: 11,022 SJT/month

11 ,.73
117,14

Skupaj 1 Total

Pri izračunu letnega fonda prevoženih kilometrov smo upoštevali 235
dni, ker izostanki delavcev (razlika do 197 delovnih dni) ne nastopijo
sočasno za vse delavce, prevozno razdaljo pa povzemamo po anketi.
Pri kalkulaciji stroškov smo poleg ustaljenih postavk upoštevali tudi čas,
ko delavec med rednim delovnim časom skrbi za vozilo (registracija, vzdrževanje) in nadomestilo vozniku za prevoz skupine, pri čemer smo upoštevali le neposredne stroške (bruto urna postavka s prispevki delodajalca).
Obe postavki skupaj predstavljata skoraj 30 % neposrednih stroškov prevoza .
Stroški na kilometer so razmeroma visoki predvsem zaradi majhnega
števila prevoženih kilometrov. že pri prevoženih 30.000 kilometrih in zato
nekoliko višjem strošku vzdrževanja (80% amortizacije) bi bili stroški samo
še 56 S IT/km. Vemo pa, da v praksi vozilo med delovnim časom ostane v
gozdu in z njim ni možno opravljati dodatnih storitev. Letni stroški takšnega
vozila znašajo 1.321.370 SIT (117,14 SIT/km x 11 .280 km) . V njem se
poprečno pelje pet delavcev. ker izostanki ne nastopijo za vse delavce
hkrati. Tako znašajo letni stroški prevoza 264.274 S IT/delavca oziroma 168
SIT/delovno uro sekača (6,9 % prodajne cene delovne ure sekača) brez
stroškov prevoza do zbirnega mesta.
5.2.2 Stroški prevoza strokovno-tehniških delavcev
5.2.2 Travel expenses for skilled-technical workers
Pri prevozu strokovno-tehniških delavcev domnevamo, da se ti do obrata
pripeljejo z javnim ali lastnim prevoznim sredstvom, v gozd pa z vozili, ki
GozdV 57 (1999) 1 O
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so last gospodarske družbe. Pri odpremnikih lesa in drugih delavcih na
obratu upoštevamo le prevoz do obrata. Kalkulacije smo izdelali za osebno
vozilo s poganom 4 x 4 (preglednica 5).
Stroškovna postavka 1 Expense account item

S IT/km

Gorivo: poraba 121/100 km, cena 92,94 SITil 1 Fue/: consumption 121/100km, price 92.94 SITI/

11,15

% vrednosti goriva 1 Lubricant: 15 % of the fuel value

1.,67

· Gume: poraba 1 garniture gum (4 kosi) na 15.000 km, cena 11.345 SIT/kom .
Tyres: 1 set (4 pieces) of tyres used per 15,000km, price 11,345 S/T/set

2,44

Mazivo : 15

1

Amortizacija: nabavna vrednost 1.21"8.992 SIT, 6 let, 1.073 krn/mesec
Depreciation: purchasing price 1,278,992, 6 years, 1,073 kmlyear

16,56

~vidacijska vrednost: 20 % nabavne vrednosti 1 Liquidation value: 20 % of the purchasing price

-3,31

Obresti na vloženi kapital: ?-odstotna• letna obrestna mera
lnterests per capital invested: 7 % annual interesi rate

4,28

Vzdrževanje: 60 % amortizacije 1 Maintenance: 60 % of depreciation va/ue

9,93

Zavarovanje in registracija (brez kasko zavarovanja)
Compulsory car insurance (without fu/1 coverage) and registration

3,94
1

:

Skupaj 1 Total
Preglednica 5: Kalkulacija neposrednih stroškov prevoza z
osebnim vozilom 4 x 4 (neto
vrednost, cene v avgustu 1999,
brez davka na dodano vrednost)
Table 5: Calculation for direct
fravel expenses with personal
vehicle 4x4 (net value, without
VAT, prices for August 1999)

::>reg lednica 6: Stroški prevoza
5trokovno-tehniških delavcev v
~ozd z vozili , ki so last gospojarske družbe
Table 6: Travel expenses for
>ki/led-technical workers to the
'orest by vehicles owned by the
-;ompany

1

46,66

Letni fond prevoženih kilometrov smo dobili z anketo o prevozih delavcev
na delo. Strokovno-tehniški delavci za prevoz v gozd z vozilom, ki je last
gospodarske družbe, ne dobijo nadomestila tako kot gozdni delavci. Prav
tako čas, ki ga porabijo za vzdrževanje vozila, ne predstavlja izpada produktivnega časa kot pri gozdnih delavcih. Zato teh dveh stroškovnih postavk
v kalkulaciji neposrednih stroškov prevoza strokovno-tehniških delavcev
ni, kar zmanjšuje celotne stroške. Kljub temu je razmeroma visoka vrednost
kilometrine spet posledica majhnega števila prevoženih kilometrov.
Letne stroške prevoza strokovno-tehniških delavcev v gozd z vozili, ki
so last gospodarske družbe, kaže preglednica 6.
Poprečno mesečno~

S IT/km

Letni stroški
Annual expenses
(SIT)

Monthly average*
(km)
Vodja organizacijske enote
Organlzational unit manager

955

46,66

534.724

Delovodja. 1 Foreman

789
376

46,66

441 .777
210.530

Drugi strokovno-tehniški delavci!
Other skif/ed-technical workers ]

1

1

46,66

1

*Vir: Podatki ankete, zmanjšani za prevoz od doma do obrata (delovnega mesta)
"Source : SuNey data reduced for the travel from home to the place of work

Stroške prevoza strokovno-tehniških delavcev do obrata izračunamo
enako kot stroške prevoza odpremnikov in administrativnih delavcev v
neposredni gozdni proizvodnji.

5.2.3 Skupni stroški prevoza v neposredni gozdni proizvodnji
5.2.3 Total travel expenses in immediate wood production
Skupni stroški prevoza vseh delavcev v neposredni gozdni proizvodnji
na delo z vozili, ki so last gospodarske družbe, predstavljajo 9,2 % prodajne
cene delovne ure sekača. To je za 2,6 odstotne točke ali za 40% več kot
pri prevozu z lastnimi vozili. Pri gozdnih delavcih je razlika še večja in znaša
kar 56%. Razlika še naraste, če prevozi niso optimalno organizirani (zasedenost je slabša od pred postavljene, razpored delavcev in delovišč ni
optimalen). Optimalno organizacijo pa je v praksi zelo težko zagotoviti. ker
~56
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nanjo vpliva vrsta motečih dejavnikov (razpršenost delovišč, sečnja slupripadkov, izpadi ...).

čajn i h

Prevoz do obrata Prevoz v gozd
(S IT/delavca)
(SIT/delavca)

Letni stroški
(SIT)

SITih
delavca

Transport to
the forest
(S/T/worker)

No. of
workers in
Slovenia*

Ann ua/
expenses
(SIT)

SIT/ worker's
hour

950
43

251.060.310

167,69
17,12

o

264.274

61 .242

Delovodje 1 Foremen

61.242
61.242

534 .724
441 .n7

Drugi strokovno-tehniški delavci

Sloveniji*

Transport to the
place of work
(SIT/worker)

Vodje OE 1 OU managers

Gozdni delavci 1 Forest workers

št. delavcev v

77

25.626.510
38.732.435

210.530

36

9.783.780

6,53

o
o

65
80
1251

3.980.714
4.899.341

2,66
3,27

334.083.092

223,14

25,87

Other sldlfed-technical workers

Odpremniki 1 Dispatchers

61.242

Ostali 1 Others

61.242

Skupaj 1 Total

* Vir 1 Source: Winkler 1 Krajčič 1997

5.3 Stroški prevoza pri kombinaciji vozil, ki so v lasti delavcev
in vozil, ki so v lasti gospodarske družbe
5.3 Travel expenses for vehicles that are in combination either
owned by the workers, or by the company
Pri kombinaciji organizacije prevoza je možno kombinirati:
- lasten in služben prevoz vseh delavcev,
- lasten prevoz gozdnih delavcev in služben prevoz strokovno-tehniških
delavcev in obratno.

Preglednica 7. Letni stroški prevoza v neposredni gozdni proizvodnji pri uporabi vozil, ki so v
lasti gospodarske družbe
Table 7: Annuaf travel expenses
in immediate wood production
when using vehicles owned by
the company

Na podlagi elementov, ki smo jih uporabili v prejšnjih poglavjih, zlahka
izdelamo kalkulacije stroškov prevoza v konkretnih razmerah in konkretni
gospodarski družbi.

5.4 Stroški prevoza delavcev v konkretnem primeru (študij
primera)
5.4 Travel expenses for workers ina concrete example (case study)
Kratka analiza stroškov prevoza je pokazala, da so le-ti relativno visoka
postavka v prodajni ceni ure sekača. Stroški so najnižji pri prevozu z vozili,
ki so last delavcev. Z veča njem deleža vozil, ki so last gospodarske družbe,
se stroški prevoza povečujejo . Kljub temu se večina gospodarskih družb
odloča za prevoz delavcev z vozili, ki so last gospodarske družbe, kar velja
zlasti za prevoz gozdnih delavcev. Tako je tudi v Gozdnem gospodarstvu
Nazarje, ki smo ga izbrali za konkretno proučitev problematike prevoza
gozdnih delavcev.

5.4.1 Opis stanja
5.4.1 Description of the situation
Gozdno gospodarstvo Nazarje letno poseka in spravi okrog 25.000 m3
lesa in opravi 1.600 dnin gojitvenih del. Za prevoz gozdnih delavcev v gozd
ima organiziran prevoz z vozili, ki so last gospodarske družbe, strokovnotehniški delavci pa uporabljajo lastna vozila . Vozniki, ki vozijo vozila, dobijo
za to nadomestilo za dejansko porabljen čas. Za analizo primera smo
najprej grobo ugotovili relacije in zasedenost prevoznih kapacitet in z
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reorganizacijo takoj izločili tri vozne enote. Za preostale smo nastavili
analitske konte (stroškovne kartice) in za vsako vozilo spremljali porabo
nekaterih prvin in njihovo denarno vrednost.
Pri tem ima podjetje dve možnosti: ali se odloči, da analitske konte vodi
knjigovodstvo podjetja (vsako vozilo nastopa v glavni knjigi kot posebno
stroškovno mesto), ali pa jih oblikuje zunaj sistema knjigovodstva. Vsaka
od odločitev ima tako dobre kot slabe lastnosti. Odločili smo se za drugo
možnost.
Kartice so vodili vodje proizvodnih enot, podatke zanje pa smo pridobivali
iz dveh virov. Prvi vir so bili izpisi iz mehanič~e delavnice in skladišča, ki
so posredovali mesečne zbirnike za posamezno vozilo (nabavo smo popolnoma centralizira li in jo preusmerili skozi skladišče). Drugi vir je oblikovala obratovna materialna knjigovodkinja, ki je zbirala vse ostale stroške
(nadomestila voznikom za prevoz in druge račune, ki niso šli skozi skladišče
ali mehanično delavnico). Letne fiksne stroške (amortizacija, registracija,
zavarovanje) smo razmejevati mesečno. Raziskavo smo opravili v letu
1998, ko še ni bilo davka na dodano vrednost, zato stroški vsebujejo davke
po predpisih o prometnem davku.

5.4.2 Rezultati
5.4.2 Results
Zbirali smo podatke o stroških prevoza delavcev na delo za osem vozil
tipov, prevoznih kapacitet in starosti. Po polletnem spremljanju
stroškov smo ugotovili porabo goriva ( 13,4 1/1 OO km), poprečno prevozno
razdaljo v obe smeri (60.7 km), skupne stroške prevoza (5,7 mio SIT),
stroške kilometra prevoza (103 SIT/km) in stroške prevoza na delovno uro
sekača (203 SITih). Stroški kilometra prevoza so nekaj manjši, kot kaže
kalkulacije (preglednica 4), preračunano na delovno uro sekača pa za 14,7
% večji (daljša prevozna razdalja, višje nadomestilo vozniku od poprečja)
in predstavljajo kar 8,4% prodajne cene delovne ure seka ča. Brez zmanjšanja voznega parka za tri vozne enote takoj na začetku bi bili ti stroški še
bistve.no višji.
Te ugotovitve so postale temelj za racionalizacijo prevozov. Le-ta bo
temeljila zlasti na:
-optimizaciji oddaljenosti delovišč od delovnih skupin,
- optimalnem razporedu prevoznih kapacitet,
- kombinaciji prevozov strokovno-tehniškega osebja in neposrednih delavcev in zato oblikovanju večjih delovišč, pri čemer bo vodja delovišče
dnevno kontroliral zgolj eno,
-zamenjavi ·dotrajanih vozil z novimi,
-rednih vzdrževalnih delih, za katera bo skrbel vodja proizvodnje (odpade
lastno vzdrževanje, ki ga je doslej opravljal gozdni delavec).
različnih

Za spremembo organiziranja prevozov (za prevoz z vozili, ki so last
delavcev) se nismo odločili, ker:
- so gozdne ceste marsikje v slabem stanju,
-so pozimi vozne razmere zelo zahtevne in ceste velikokrat prevozne le z
dobrimi vozili , sečišč v dolini pa skoraj ni,
- so vozila, ki jih imajo delavci, v veliki meri neprimerna za vožnjo po gozdnih
cestah,
- je potreben izpit S-kategorije, ki ga veliko delavcev nima,
- bi s tem morali imeti vsi delavci svoje vozilo, v resnici pa ga nimajo,
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-so spravilna sredstva (traktorji, žičnice) v lasti gospodarske družbe, ki
zagotavlja tudi vso oskrbo (gorivo, potrošni material, rezervne dele itd.
b'i sicer moral strojnik sam voziti v gozd, za kar bi moral prejeti nadomestilo),
-sodi prevoz delavcev z vozili, ki so last gospodarske družbe, v standard
kakovosti urejene gozdarske gospodarske družbe.
Ne glede na to ostaja način prevoza neposrednih gozdnih delavcev odprt
in sprejemljiv za spremembe. Mogoče bo gospodarska družba nekoč zaradi
pritiska trga ali lastnikov družbe morala uveljaviti prevoz z vozili , ki so last
delavcev.

6 OCENA VIŠINE STROŠKOV PREVOZOV VSEH DELAVCEV V
NEPOSREDNI GOZDNI PROIZVODNJI V SLOVENIJI
6 ESTIMATE OF TRAVEL EXPENSES FOR ALL THE WORKERS IN
IMMEDIATE WOOD PRODUCTION IN SLOVENIA

Preg lednica 8: Ocena stroškov
prevozov delavcev v neposredni
gozdni proizvodnji gozdarskih
gospodarskih družb
Table 8: Estimate of travel expenses for workers in immediate
wood production for the forest
companies

Oceno smo izdelali na osnovi strukture in števila zaposlenih po posameznih skupinah delavcev v neposredni gozdni proizvodnji (WINKLER 1
KRAJ ČIČ 1997) in na osnovi spoznanj iz raziskave. Pri tem smo zanemarili
dejstvo, da delavci v gozdarskih gospodarskih družbah ne delajo samo v
državnih gozdovih, prav tako pa tudi ne, da del gozdne proizvodnje v
državnih gozdovih opravijo različni podizvajalci (preglednica 8).

Letni stroški

Stevilo delavcev
z lastnim prevozom
Number of workers with
their own transportation

Število delavcev, ki se vozi
z vozili gospodarske družbe
Number of workers driving
their company's vehic/es

Annua/ expenses
in SIT
215.207.300

(SIT)

Gozdni delavci 1 Forest workers

380

570

Vodje OE 1 OU managers

34

9

23.507 .154

Delovodje 1 Foremen

62

15

36.252.693

Drugi strokovno-tehniški delavci
Other skilled-techniaal workers

29

7

10.154.534

Odpremniki 1 Dispatchers

3.980.714

Ostalo 1 Others

4.899 .341

Skupaj 1 Total

294.001 .737

Skupni stroški prevoza vseh delavcev v neposredni gozdni proizvodnji
so veliki in zato vredni pozornosti. Stroški prevoza gozdnih delavcev predstavljajo 73 % skupnih stroškov prevoza delavcev v neposredni gozdni
proizvodnji.
Skupni stroški prevoza delavcev v neposredni gozdni proizvodnji v
slovenskih državnih gozdovih, v katerih izvajajo dela gozdarske gospodarske družbe, predstavljajo okoli 5-6 %vrednosti tržne proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov.

7 PREDNOSTI IN SLABOSTI POSAMEZNIH OBLIK ORGANIZIRANJA PREVOZA DELAVCEV NA DELOVIŠČE
7 ADVANTAGESAND DISADVANTAGES OF SINGLE MEANS OFTRANSPORTATION ORGANIZED FOR WORKERS TO THEIR WORKPLACE
Pri tehtanju prednosti in slabosti posamezne oblike organiziranja prevoza delavcev je pomembno, ali na to gledamo z vidika delavca ali gospodarske družbe. Z vidika slednje lahko na podlagi opravljenih analiz stroškov
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in izkušenj iz prakse ugotovimo naslednje prednosti in slabosti organiziranja
prevozov gozdnih delavcev z vozili, ki so last gospodarske družbe:
Prednosti z vidika gospodarske družbe (lastnika družbe):
- Vozila so v boljšem stanju, redno vzdrževana in zato varnejša in zanesljivejša ,
kar omogoča varen in reden prihod delavcev na delo.
-Vozila lahko uporabljamo tudi za prevoz goriva in rezervnih delov za gozdarske
stroje iz skladišča (trgovine) v gozd ter za prevoz drugega materiala (sadike, zaščita ... ).
- Vozijo lahko po slabše vzdrževani cesti in v zahtevnejših voznih razmerah.
Slabosti z vidika gospodarske družbe (lastnika družbe):
-

Tak prevoz je dražji od prevoza z vozili, ki so last delavcev.
Skrb za redno vzdrževanje ostaja gospodarski družbi.
Veže sredstva družbe (ni le tekoči strošek) .
Zmanjšuje izkoriščenost delovnega časa voznika , saj le-ta del delovnega
časa porabi za vzdrževanje vozila.
- Gospodarska družba vozniku navadno plačuje nadomestilo za prevoz
skupine, kar je urejeno z internimi akti (kolektivna pogodba tega ne določa} .
- Gospodarska družba zahteva od novih gozdnih delavcev, ki jih je velikokrat
težko dobiti, dodatne pogoje: izpit S-kategorije, lastno vozilo .

Z vidika delavca:
Prednost
Prednost
Prednost
Z vidika delavca:
Nevtralno
Prednost
Nevtralno
Nevtralno
Prednost
Slabost

Prevoz delavcev z vozili, ki so last gospodarske družbe, pomeni glede
na obveze v kolektivni pogodbi nadstandard. Kolektivna pogodba delavcu
zagotavlja samo delno pokrivanje stroškov prevoza na delo, medtem ko
so stroški prevoza z vozili, ki so last gospodarske družbe, pokriti v celoti .
Če se delavci vozijo na delo z lastnimi vozili in imajo za to posebno vozilo,
imajo s tem vezana lastna sredstva, kar je zanje izrazito negativno. če za
prevoz na delo ne bi imeli posebnega vozila, ampak bi se vozili z vozilom,
ki ga sicer uporabljajo za lastne potrebe, ta slabost odpade . Takrat tudi
lažje pokrivajo stroške prevoza s polovično vrednostjo kilometrine, ker z
njo pokrivajo v bistvu le variabilne stroške, medtem ko gredo fiksni (amortizacija, zavarovanje) v breme osebne porabe delavca.
Prevoz strokovno-tehniških delavcev v gozd z vozili, ki so last gospodarske družbe, za gospodarsko družbo nima izrazitih prednosti. najizrazitejša slabost pa so višji stroški prevoza in vezava kapitala .

8 ZAKLJUČEK
8 CONCLUSION
Stroški prevoza predstavljajo znaten del vseh stroškov gozdne proizvodnje. Še posebej so veliki , če gozdarska gospodarska družba za prevoz
delavcev uporablja lastna vozila . Zato je treba prevoze organizirati tako,
da stroške zmanjšamo na najmanjšo možno mero.
Prevoz z vozili, ki so last delavcev, je cenejši od skupnega prevoza z
vozili gospodarske družbe. Zato bi morale tiste gozdarske gospodarske
družbe, ki opravljajo prevoz delavcev z vozili, ki so last družbe, temeljito
razmisliti, ali ne bi bilo potrebno spremeniti organizacije prevoza . če to
zaradi tehnoloških ali drugih razlogov ni možno, je treba prevoze delavcev
v neposredni gozdni proizvodnji natančno proučiti in jih znotraj obstoječega
nači na prevoza racionalizirati.
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Organization of Transport and Travel Expenses forWorkers in lmmediate Forest Management
Summary
Transport of people to their working place and back is a demanding problem from organizational point
of view and for it' s expenses. The organization of the latte.r in Slovenia is very heterog.eneous. Appmximately
half of the for-estry companies com bine the ir means of transport: one part of the vehicles are owned by the
workers and the other one by the companies . Companies with exclusively privately owned vehicles operate
by the r ule in tougher -Alpine conditions. 98 % of forest workers travel into the forest from either their
home or from a gathering centre, whereas the rest of the workers travel from their lodging centre. ln totaL
forestry companies use 98 vehicles for transport of their workers with average of 4.9 worker traveling per
car. 40 percent of the forest workers travel to work by using the ir own vehicle, whereas the rest of the
workers use company owned cars . The driver is by the ru le one of the workers that is compensated in twothirds of the companies by the monthl:y amount (the ave rage of 11,022 SIT of gross expenses of the company
month'ly or 13.90 S:IT per kilometre, respectively, whlch makes 8.6 % of commencing gross wages for
forest workers by the collective agreement). Averagre transport distance in one direction is 24 kilometres.
Skilled-technical workers' means of transport are mainly their privately owned vehides. The accounted
transport distance s to work are mainly equal the actually covered .kilometre s, whereas some other companies
use standardized monthly quotas.
Where the companies offer organized transport by using the company vehicles, the total travel expenses
increase for all the workers in immediate wood production by 40 percent ·in comparison to travel expenses
when using private vehicles, whereas the percentage increases to 56 for forest workers only. The se expenses
present 9.2 percent of selling price of working hour for wood chopper that is 2,425 SITih, and only 6.6
percent when privately owned vehricles are used for transport. Such a difference is mainly caused by a
poor usage of the vehicles, as one makes less than 12,000 kilometres per year. The usage of the vehicle
can not be altered as it can not be used for other services among the working hours in the woods. Furtheron,
large expenses (of 32.33 SIT/km or nearly 30 percent of the allowance for travel expenses) are made by
compensations to the dri·ver and costs of loss (opportunity costs) when the driver is maintaining the vehicle
(taking it to a garage mechanic, and for technical check-ups), the kind of costs that are avoided when
vehicles are private·ly owned. The11efore, the rational organization of transportation is of great importance
in assuring a successful business for the company.
The evaluation of travel expenses for all the workers in immediate wood production in Slovene state
owned forests shows they amount for about 294 mio SIT, that is 5 to 6 percent of the value of the market
production (sale price) of wood assortments from Slovene state owned forests.
Besides higher travel expenses there are many benefits to the transport organized by the company wi,th
their vehicles, that are not to be neglected:
- better state of the vehicfes, that are regularly maintained and therefore safer and more reli·able to use.
which makes a secure and regu lar arrival of the workers to the working place,
- the vehicles may be alternatively used for transport of fuel and spare parts from the storage (store) into
the forest and for transport of other materi:als (saplings, protection, .. ),
- they may drive on worse maintained roads and in more demanding eart road conditions,
- organized collective transport to the workplace beton gs to the quality standards of welflrregulated forestry
company.
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Iz

domače

Gozdna

učna

in tuje prakse

pot Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri pri rhniki

Vlad imi r Vll MAN*

Pred četrt stoletja, dne 31. 5. 1974, je bila v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki otvoritev
prve gozdne učne poti v Sloveniji. Zasnovali so jo
'kolega <;Ir. Miha Adamič ter danes žal že pokoj na Ivan
Marolt, dipl. inž. gozd., in zunanji sodelave_c Tehniškega muzeja Slovenije, Miloš Mehora. Vsebinsko
se je učna pot dotaknila zgodovine kartuzije, dendrotogije, pedologije, gojenja in urejanja gozdov, problematike barja in železnice, gozdnih prometnic, divjadi
v gozdu, omitologUe, bolezni gozdnega drevja in nekoliko tudi etnologije z rekonstrukcijo gozdarske koče
po vzoru z Jelovice. Natisnjen in ponatisnjenje biJ tudi
ličen vodnik. Učna pot v Bistri in učna pot na Gnuadi
ob Šmarni gori, ki je bila odprta l. 6. 1974, sta zaorali
ledino v prizade~anjih gozdarske stroke, da širši javnosti "in silu" približata pomen gozdov in gozdarstva.
Prvotna prizadevanja gozdarjev, biologov in drugih
privržencev ohranjanja narave so od tistih časov nespomo prerasla ožje strokovne okvire in vedno močneje
izstopajo kot splošne civilizacijske norme naše družbe.
Omenjenima potema so z leti sledile številne druge.
Po popisu iz leta 1987 1 je bilo takrat v Sloveniji 18
gozdnih učnih poti, leta 199 5 jih je biJ o že 32 2 do danes
paje po podatku Zavoda za gozdove Slovenije njihovo
število naraslo na 40.
Učna pot v Bistri je svoj emu namenu služi la dolgih
20 let, nakar je obisk pričel postopno up~dati. Pot je
bila relativno dolga, speljana skozi dva železniška
podhoda. Inventar poti je sčasoma pričel propadati,
gradnja gozdne ceste in vlak paje precej spremenila
strukturo sestaja. Verjemo poti tudi nismo znali najbolj
uspešno tržiti, oziroma nikogar nismo zadolžili, da bi
jo malo bolj agresivno ponujal potenc-ialnim obiskovalcem. Ali natančneje, tako gozdarji kot muzealci smo
imeli z vodenjem obiskovalcev po poti v bistvu dodatno neplačane zadolžitev, ki nam je pomenila predvsem toliko pedagoškega užitka, kolikor je znašala
naša atiniteta do popularizacijskega dela. Dokončen
udare_c je učni poti zadal.podtaknjen požar !. 1991, v
katerem je popolnoma zgorela drvarska koča z vsem
*V. V., univ. dipl. inž. gozd., kustos gozdarskega in lesarskega
oddelka TMS, SLO
1
Gozdne. učne poti v Sloveniji, Zbornik republiškega
seminarja, Ljubljana 1987, str. 1·78.
"Turizem v gozdnem prostoru, Zbornik seminarja Turistične
zveze Slovenije, Ljubljana ( 995, str. 81.
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inventarjem. Zaradi tega sva s kolegom območne enote
Zavoda za gozdove Vrhnika Jankom Vidmarjem, dipl.
inž. gozd., pred približno 5 leti začrtala novo traso, ki
so jo gozdarji na posameznih delih nakopali. Delavci
Tehniškega muzeja Slovenije so izvedli vrtanje in zabijanje hrastovih nosilnih kolov na terenu, montažo infonnativnih tabel in smernikov na nosilne drogove,
montažo drugega inventarja poti in barvanje lesenih
delov inventarja.
Vsebinska zasnova nove gozdne učne poti v Bistri
je bila moja naloga. Primerjam jo lahko s pripravo .
klasične stalne muzejske razstave manjšega obsega.
Razlika je predvsem v tem, da se biološko eksponatno
gradivo nahaja kar na licu mesta, posamezne eksponate
tehniškega izvora pa je potrebno prinesti s seboj na
teren in jih tu predstaviti obiskovalcem. Pri pripravi
vsebinske zasnove sem upošteval izhodišča, kot sledi:
1. Učna pot mora biti za obiskovalca vama. Zaradi
tega nova trasa ne preči železniške proge. Čeprav je
bila prva pot speljana skozi dva železniška podhoda,
so otroci zelo radi tekali preko železniške proge, ki je
na relaciji Ljubljana-Postojna zelo frekventna in smrtno nevama.
2. Učna pot ne sme biti predolga. Prva pot je bila
dolga 3.800 m, povprečen obhod je trajal najmanj dve
uri in pol, v povprečju pa dobre tri ure. Nova učna pot
je dolga 2.300 m, povprečen obhod pa traja dve uri.
Tudi troumi sprehod po gozdu seveda nikakor ni predolgo časovno obdobje za obiskovalca, če si ogleda le
učno pot. Ob ogledu vseh oddelkov muzeja pa je trajanje obiska v Bistri najmanj 5 ur, kar vsekakor predstavlja precejšen napor in zasjčenost z infonnacijami.
Pretežna večina šoloobveznih. obiskovalcev iz Slovenije ima poleg ogleda muzeja v Bistri v programu še
druge oglede. V takšni situaciji so mnogi obiskovalci
izp~stili ogled prvotne učne poti, ker preprosto niso
imeli časa za izvedbo vsega načrtovanega programa
šolskega izleta.
3. Na u'čni poti je bilo potrebno zgostiti posamezna
stojišča, da ne bi bila pot preveč dolgočasna: Prvotna
pot je imela 27 stoj išč, povprečno na vsakih 140 m,
obnovljena pa jih ima 23, povprečno na vsakih 1OO
m. Pr~prosteje povedano, na sedanji poti se pogosteje
kaj dogaja, kar je predpogoj, da pri obiskovalcih v času
samega obhoda ne upade zanimanje za vsebino posameznih stojišč. Vsebina sedanjih stojišč je sledeča:
GozdV 57 (1999) 10
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1. pomen gozdov za nekdanjo kartuzija; 2. gozdnatost
Slovenije ter razmerja med iglavci in listavci; 3. pesem
Prošnja gozda; 4. splošnokoristne funkcije gozda; 5.
proizvodnja kisika v gozdovih; 6. prirastek lesa v gozdovih; 7. žarišče lubadarja in past zanj; 8. količina
poseka prirastka v gozdu; 9. koreninski sistem drevja;
10. krmilnice za divjad; 11. pomen odmrlih dreves za
okolje; 12. lipa in njen pomen na Slovenskem; 13.
škode po divjadi; 14. gozdni bonton; 15. umiranje
gozdov; 16. estetska funkcija gozda in Ljubljansko
barje; 1-7. gojenje pomladka pod zastorom; 18. poškodbe v gozdu pri spravilu lesa; 19. vpliv steljarjenja na
gozdove; 20. prednosti mešanih sestojev; 21. ptičje
valilnice v gozdu; 22. gozdni požari in njilwvo preprečevanje; 23 . onesnaževanje gozda.
4. Prvotna pot je imela vsako stojišče označeno le
z zaporedno številko, sedanja pa ima poleg zaporedne
številke še infom1acijsko tabelo s karikaturo in kratkim
besedilom. Osnovna zamisel je bila, da obiskovalcem
na šaljiv način, v obliki karikature, povemo nekaj o
gozdu, gozdarstvu in gozdnem bontonu. Karikaturist
g. Božo Kos je bil prava oseba za to nalogo. Bistvena
razlika med prejšnjimi in sedanji stoj išči je v tem, da
je bilo prej obiskovalcu sporočilo stojiščajasno, če je
kupil in prebral vodnik po učni poti ali če mu je sporočilo povedal vodič. Sedaj lahko obiskovalec brez
težav brez vsakršnega pripomočka dojame sporočilo
posameznega stojišča in celotne poti. Nesporno pa je
živa beseda vodiča nenadomestljiva. Določena pred-

nost uporabe delovnih listov je možnost njihovega
po ljubnega spreminjanja, ker jih razrnnožujemo s fotokopiranjem. Vodnik prve poti je namreč v nekaj letih
zastarel, saj se razmere v gozdu in gozdarstvu neprestano spreminjajo in zahtevajo ažuriranje informacij .
5. Muzejska gozdna učna pot v BLstri se vsekakor
mora razlikovati od ostalih 39 poti v Sloveniji. Razlogov je več, najpomembnejši paje ta, daje pot v Bistri
v nekem smislu nadgradnja klasične muzejske postavitve gozdarskega oddelka Tehniškega muzeja Slovenije. Gozd kot naravni prostor je vendarle najustreznejši prostor za pojasnjevanje nekaterih bioloških procesov in prikazovanje določenih gozdarskih dejavnosti, ki v njem potekajo ali pa so nekoč potekale.
Poimenovanje poti kot muzejske gozdne učne poti
sloni na dejstvu, da bodo obiskovalci v Bistri lahko
videli nekatere dejavnosti, ki izhajajo iz naše pretekle
in polpretekle gozdarske zgodovine in jih ni mogoče
videti na drugih poteh v Sloveniji. Predvsem gre za
prikaz dela gozdarja v gozdu s starejšimi tehnikami
oz. starejšimi delovnimi pripomočki. Razumljivo je,
da bomo glede na razpoložljivo, še ohranjeno eksponatno gradivo, konfiguracijo terena in sestaja, lastništvo gozda, strukturo zaposlenih in glede na številne
druge dejavnike lahko prikazali le določen manjši del
sicer bogate palete načinov pridobivanja sortimentov,
spravila lesa iz gozda, nege gozdov, geodezije, načrto
vanja gozdnih prometnic, dendrometrije, prirastoslovja, skratka tistega segmenta gozdarstva, ki sloni na

Slika l : Po predhodnem dogovoru je na gozdni učni poti možna tudi
demonstracija žaganja s 60 let staro dvoročno motorno žago (Foto: Žgank)
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Sli ka 2: Šaljive karikatu(e Boža Kosa so
zanimiva in privlačna oblika podajanja sporočil
obiskovalcem (Foto: V. Vilman)
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tehniki oz. fiziki in matematiki. Prikaz delovanja nekaterih strojev z notranjim izgorevanjern, predvsem
starejših tipov motornih žag, ima že sedaj pomembno
mesto. Verjamemo, daje treba obiskovalcem prikazati
tudi tisti del gozdarske dediščine, ki stroko ne opredeljuje samo kot biološko, temveč tudi kot tehniške
kategorijo. Muzealika je lahko pri tej nalogi zelo
ustrezno orodje.
Za Tehniški muzej Slovenije predstavlja gozdna
učna pot privlačno dodatno obliko ponudbe, za gozdarsko stroko pa dodatno popularizacijsko točko v
našem prostoru. Neposredna bližina muzeja predstavlja s stališča zagotavljanja obiskovanosti poti dobro
izhodišče, ki ga je treba izkoristiti. Tako kot doslej

bodo vodstva po učni poti izvajali gozdarji, torej dipL
inženirji, inženirji ali vsaj absolventi gozdarstva. Strokovna raven vodenja je vsekakor nujna, če želimo
zagotoviti kakovostne informacije.
Neprodukcijske funkcije gozda vse izraziteje pridobivajo veljavo v zavesti in življenju naše družbe.
KJjub temu pa les kot gradbeni material ni izgubil prav
nič svoje imenitnosti . Ravno nasprotno . Lepota in
plemenitost lesa za uporabnika preprosto nista dosegljivi brez vrste delovnih postopkov, ki terjajo tehnično
znanje in grobo ftzično silo. Tudi to dejstvo je treba
obiskovalcem ustrezno približati in pojasniti.

Strojni krožki in Demo 99
Nike P GAC fK*

Eden izmed učinkovitih načinov združevanja kmetov so prav gotovo strojni krožki. Ideja strojnih krožkov je v Sloveniji prisotna že od začetka 80-ih let.
Dejansko pa so strojni krožki začeli delovati po letu
1992, ko so bili urejene tudi pravno-upravne osnove
za delovanje. Za ureditev delovanja je poskrbela kmetijska svetovalna služba, ustanavljanje in delovanje pa
sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Do konca leta 1998je bilo ustanovljenih 42
krožkov, ki razen nekaj manjših območij praktično
pokrivajo celotno državo. Število krožkov in članstvo
v krožkih se povečuje; tako je bilo leta 1994 le 21
krožkov s skupno 944 člani, lani (1998) pa je bilo že
42 krožkov s skupno 4.033 člani. Vsi člani imajo v
lasti kar 38.769 ha zemlje. Strojni krožki so teritorialno
organizirani in delujejo na vseh področjih dela v kmetijstvu in gozdarstvu. Člani strojnih krožkov nimajo
skupne lastnine nad stroji, vendar le nudijo usluge
drugim članom. Na žalost Zveza strojnih krožkov Slovenije s sedežem v Novem mestu ne razpolaga s podatki o uporabi različne strojne opreme, tako da ne
moremo ugotoviti količine storitev, ki so bile opravljene na področju gozdarstva. Na področju gozdarstva je
najbolj dejaven strojni krožek Gorjan, ki deluje na
področju Baške grape in Selške doline.
V povprečju opravijo člani strojnih krožkov letno
16,5 ure/ha. Glavna prednost strojnih krožkov je, da

* N. P., univ. dipL inž. gozd, GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

omogočajo boljšo izkoriščenost kmetijske in gozdarske
tehnike in s tem hkrati nudijo možnost dodatnega zaslužka na kmetijah. Stroji, s katerimi člani opravljajo
storitve, večinoma pripadajo posameznim kmetijam.
Z njimi dela lastnik oz. družinski član, ponekod pa
posojajo stroje tudi brez voznika . V strojne krožke se
vključujejo tudi nekdanje strojne skupnosti, storitve
pa navadno nudi le en član oz. solastnik stroja. V strojnih k.rožkih delujejo tudi posamezni kmetijski podjetniki, ki opravljajo storitve kot dejavnost. Vse storitve
se obračunavajo po ceniku strojnega krožka in se plačujejo v gotovini. Enako velja za storitve z delovno
silo (DOLENŠEK 1999 - Zloženka: Strojni krožki v
Sloveniji).
Primerna oprema za delo v gozdu je draga, zato je
združevanje manjših lastnikov gozdov v prihodnosti
edino zagotovilo za kakovostno opravljanje del v gozdovih. Problematični niso le sečnja, spravilo in prevoz
temveč tudi učinkovita priprava lesnega kuriva. Združevanje manjših lastnikov gozdov pa je pomembno
tudi zaradi možnosti skupnega nastopa na trgu gozdnih
lesnih sortimentov.
Zaposleni na kmetijski svetovalni službi in Zvezi
strojnih krožkov Slovenije se očitno zavedajo pomena
celovitega razvoja kmetij in vse večjega pomena ponovnega uveljavljanja lesnega kuriva na podeželju, saj
so 25. 9. 1999 organizirali do sedaj največjo demonstracijo sodobne tehnologije priprave lesnih sekancev
v Sloveniji.

SLO

464

GozdV 57 (1999) 10

Iz
Kako čim bolj učinkovito izrabiti predvsem drobne
sortimente in sortimente slabše kakovosti, je pomembno vprašanje tudi za gozdarje. Klasična priprava drv
je zamudno in fizično naporno delo, prav tako je zamudno tudi kurjenje, ki pa ne omogoča želenega udobja bivanja (pogosto nalaganje na peč, ohlajanje stanovanja). Zastarelost obstoječe tehnologije in zamudnost
priprave drv sta glavna vzroka) da postaja les neatraktivno kurivo, ki ga tudi na podeželju vse pogosteje
nadomeščata kurilno olje in zemeljski plin.
Predstavitev Demo 99 je bila namenjena predvsem
demonstraciji sodobne tehnologije priprave lesnega
kuriva. Predstavili so se domači proizvajalci sekalnikov (Chromcom in Tehnos) ter tudi nekateri tuji
(Pottinger, Eschelbock in Wilibald). Predstavljeni seM
kalniki razen Wilibaldovega največjega sekalnika so
namenjeni individualni pripravi lesnih sekancev in so
narejeni kot traktorski priključki. Največji predstavljeni sekalnik proizvajalca Wilibaldje v lasti Cinkarne
Celje in je namenjen drobljenju lesa za proizvodnjo
komposta, uporaben pa je tudi za izdelavo lesnih sekancev za ogrevanje (strošek dela naj bi znašal 250
DEM/h). Manjši sekalniki so uporabni za izdelavo
lesnih sekancev iz vej evine, sečnih ostankov, drobnih
lesnih sortimentov ali iz ostankov primarne predelave
lesa (krajniki). Vsi predstavljeni sekalniki imajo ročno
podajanje, kar je fizično naporno delo. Proizvajalec
Eschelbockje predstavil kombinacijo dela z zmogljivejšim sekalnikom BIBER 7 in gozdarsko prikolico.
Ker se sekanik polni s pomočjo nakladalne naprave,
je delo fizično manj naporno in hkrati poteka hitreje.
Zmogljivost sekalnika je tudi do 1O m3 lesa na uro,
kar pomeni, da lahko letno zalogo sekancev pripravimo
že v nekaj urah. Sekalniki za pripravo lesnih sekancev
so sorazmerno dragi (od 1.500.000 do 5.000.000 SIT),
zato je njihova uporaba ekonomična le, če so dovolj
izkoriščeni, in delovanje v okviru ~Strojnih krožkov to
omogoča.

Lesni sekanci omogočajo popolnoma avtomatizirano kurjenje. Udobnost bivanja je enaka kot pri uporabi kurilnega olja ali zemeljskega plina. Največji
problem pri uvajanju tehnologije na lesne sekance so
visoki stroški začetnih investicij (sekalnik, skladišče
za lesne sekance, peč s pripadajočo elektroniko). Zaradi visokih stroškov je omenjena tehnologija primerna
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predvsem za ogrevanje večjih poslopij (kmečki turizem, večje kmečke hiše, šole, vrtci, večstanovanjska
poslopja, občinska poslopja). Za manjše hiše (enodružinske) je ekonomsko bolj primerna sodobna peč
na klasična drva. Vendar je pri tem potrebno opozoriti,
da sodobne peči na klasična drva zaradi boljših izkoristkov porabijo manj kuriva, s pomočjo akumulatorjev
toplote paje dnevno potrebno le enkratno ali dvakratno
polnjenje peči. Problem ostaja le zamudna priprava
drv. Na demonstraciji na žalost nismo videli sodobne
tehnologije priprave drv ali sodobnih peči na drva.
Predstavil se je le eden izmed proizvajalcev peči na
lesne sekance (Pesed). Ker se pripra:va kuriva začne v
gozdu, s sečnjo in spravilom, je Zavod za gozdove
Slovenije prikazali varno delo z motorno žago. Predstavili pa so tudi sodobne motorne žage (Stihl> Husquarna, Jonsered), vftle za izvlek hlodovine (Tajfun,
Uniforest in Sip mobil), gozdarsko prikolico z nakladalno napravo (RM International) ter gozdarski mul čar.
Pomen je prireditvi dal tudi minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Ciril Smrkolj> kije pozdravil vse
prisotne in v kratkem nagovoru opozoril na problem
zaraščanja kmetijskih površin ter ponudil biomaso kot
alternativo, ki ne onesnažuje. Zagotovil je, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v naslednjem letu v proračunu zagotovilo sredstva za spodbujevanje čiščenja zaraščajoč ih kmetijskih površin, in
hkrati pozval vse lastnike, da začnejo z deli že v letošnjem letu. Strokovne argumente za pospeševanje rabe
lesne biomase v energetske namene je predstavil mag.
Mirko Medved z Gozdarskega inštituta Slovenije. Z
namenom obveščanja in ozaveščanja javnosti, predvsem pa kmetov in lastnikov gozda, je izšel tudi kmetovalčev priročnik z naslovom Energija iz lesne biomase.
V knjižici so primerjalno predstavljeni stroški različnih
kuri v, predstavljene so najpomembnejše lastnosti lesa
kot kuriva, sodobne peči na drva in lesne sekanec ter
najpomembnejši podatki o sekalnikih in tehnologiji
pridobivanja lesnih sekancev. Vsi, kijih ta tema zanima, lahko knjižico dobijo na sedežu kmetijske svetovalne službe v Ljubljani. Vse podatke o delovanju in
sedežih posameznih strojnih krožkov pa lahko dobite
na naslovu: Zveza strojnih krožkov Slovenije, Šmihelska 14, 8000 Novo Mesto, tel: 068/373 05 70.
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Petdeset let univerzitetnega študija gozdarstva
lztol WINKLER *

Letošnje leto zaznamuje tudi 50 Jet univerzitetnega
študija gozdarstva. Ta že ves čas poteka na ljubljanski
univerzi, na oddelku za gozdarstvo na fakulteti, ki
povezuje razhčne biotehniške discipline in se od leta
1961 tudi formalno imenuje Biotehniška fakulteta.
Nemogoče je v kratkem sestav ku označiti vsa dogajanja na oddelku za gozdarstvo, ki kažejo na bogato
pedagoško, raziskovalno in pospeševalna delo. Zato
se na kratko ozrimo samo na osrednjo dejavnost, tj.
na univerzitetni študijski proces.
Od prvih zamisli do prve generacije študentov gozdarstva

Glavni mejniki v razvoju študija gozdarstva:

1949
1960
1962
1966
1968
1976
1976
1978
1985

Prvi sloven?ki gozdarji z univerzitetno izobrazbo
so se šolali na gozdarskih fakultetah na Dunaju in v
Pragi, kasneje pa zlasti v Zagrebu in Beogradu. Zamisli, da bi tudi v Sloveniji ustanovili gozdarsko fakulteto, v takratni kraljevini Jugoslaviji še ni bilo mogoče
uresničiti. Boriti se je bilo treba celo za obstoj nižje
gozdarske šole v Mariboru. Pa vendar se je gozdarska
miselnost med Slovenci med obema vojnama znatno
okrepila. To je bilo posledica naraščajočega pomena
gozdov in lesa v vsakodnevnem življenju pa tudi gozdarskega prosvetnega dela. Nekateri posamezniki so
vizionarsko videli čas, ko bo v Sloveniji mogoče imeti
tudi gozdarsko fakulteto. Ljubljanski odvetnik in znan
planinski delavec, dr. Josip Obtak,je npr. že leta 1926
v oporoki zapustil svoj gozd v Brezovici pri Ljubljani
bodoči gozdarski fakulteti.
Leta 1947 je bila ustanovljena agronomska fakulteta, istega leta pa tudi Gozdarski inštitut Slovenije.
Na univerzitetni študij gozdarstva pa smo morali počakati še dve leti. Minister za gozdarstvo in lesno
industrijo je leta 1948 imenoval dva matičarja- prof.
Franja Sevnika in prof. Stanka Sotoška - z nalogo, da
organizirata delo bodočega gozdarskega oddelka skupne agronomske in gozdarske fakultete. V študijskem
letu 1949/50 se je na univerzitetni študij gozdarstva
vpisala prva generacija študentov.

1992
1994

začetek študija
stopenjski študij
lesna usmeritev
začetek magistrskega študija
samostoJm študij lesarstva v okviru
gozdarskega oddelka
popolna ločitev gozdarskega in lesarskega
študija
temeljita prenova študijskega programa
začetek višješolskega študija gozdarstva ob
delu
nov študijski program, višješolski študij kot
redni študij
prenova višješolskega in visokošolskega
programa
postopno ukinjanje višješolskega študija in
začetek visokošolskega strokovnega študija

Prvi študijski programi so bili sestavljeni predvsem
oa podlagi izkušenj drugih gozdarskih fakultet. Lastnih
izkušenj je bilo· malo, zlasti ni bilo lastnih raziskovalnih rezultatov kot podlage za sodobno oblikovan
študijski proces. Prva pomembnejša diferenciacija je
nastala s postopno izločitvijo in osamosvojitvijo lesarskega študija Pomembnejše vsebinske spremembe pa
so nastale zlasti teta 1976, ko je bil na podlagi obsežnih
priprav in spoznavanja izkušenj na nekaterih tujih univerzah izdelan povsem nov študij ski program in so bi 1i
vključeni novi predmeti. Skupno število predmetov pa
je zaradi tega nesorazmerno naraslo. V naslednjih letih
se je, v skladu s splošnimi normami za organizacijo
univerzitetnega študija, število predmetov postopoma
zmanjševalo, prav tako pa tudi skupni obseg pedagoške
obremenitve študentov. Omejitve obsega študija so
zahtevale tudi spremembo metod pouka, večji poudarek na samostojnem delu študentov in uvajanju
študentov v raziskovalno delo. Kljub temu daje včasih
kazalo, da je treba spremembe programov opraviti v
razmeroma kratkem času in na zahtevo državnih organov, pa je treba vendarle reči, da je bila fakulteta v
danih okvirih vedno dovolj samostojna pri oblikovanju
programa. Izjema je bil morda le pritisk na uvedbo t. i.

* prof. dr., 1. W., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83,
Ljubljana, SLO
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inverznega in stopenjskega študija v začetku šestdesetih let.
V skladu z razvojem stroke doma in po svetu so se
dograjevati tako predmetniki kot vsebine posameznih
predmetov. Nastajali so novi predmeti, drugi pa so
zamrli. Notranje vsebinsko spreminjanje predmetov pa
je tako in tako stalen proces.
Sedanji študij gozdarstva smo tako postopoma razvili kot študij sonaravnega gospodarjenja z gozdovi,
ki so bistvena sestavina našega življenjskega prostora.
Študij je ekološko usmerjen, ekološka prvina pa ima
tudi ekonomsko in tehnično povezavo. Študij usmerja
k sinhronemu povezovanju ekoloških prvin z iskanjem
ekološko dopustnih ekonomskih teorij in prakse. Teoretske osnove študija razvijamo od začetka študija in
se pri tem naslanjamo na bogato naravovarstveno tradicijo gozdarstva na Slovenskem in na bogato lastno
raziskovalno delo. Tako je današnji diplomant univerzitetnega študija usposobljen za ekološko in ekonomsko usklajeno sonaravno gospodarjenje z gozdovi
in drugimi obnovljivimi gozdnimi viri in s tem za
načrtno ohranjanje naravnega okolja.
V ekološki krizi in večji družbeni občutljivosti na
ekološke probleme ter prebujajoči se družbeni skrbi
za naravno dediščino in varstvo narave smo videli tudi
realne možnosti za širjenje delovnega področja gozdarjev. Zlasti z zadnjo dopolnitvijo študijskega programa leta 1992 smo študij gozdarstva razširili tudi
na druge obnovljive naravne vire in prenos bogatih
izkušenj sonaravnega dela z gozdom tudi na druge
naravne sestavine našega prostora.
Širitev vsebinskih okvirov študija pa ne pomeni
zanemarjanja tradicionalnih gozdarskih disciplin. Študijski program še vedno sestavljajo tri skupine predmetov: temeljni naravoslovni in družboslovni predmeti, ki zajemajo okoli 20% časovnega fonda~ aplikativni naravoslovni, družboslovni in tehnični predmeti, ki zajemejo okoli 25 % časovnega fonda, in gozdarski strokovni predmeti, ki zajemajo 55 %časovnega
fonda. V programski zasnovi ohranjamo usmeritev, da
je treba na univerzitetnem študiju izobraziti univerzalne strokovnjake, za specializacijo paje čas kasneje,
na podiplomskem študiju. Izbirni predmeti v zadnjem
letniku študija s področja gospodarjenja s prostoživečimi živalmi, gospodarjenja z obnovljivimi naravnimi
viri in urbanega gozdarstva ne pomenijo odstopanja
od tega načela in predstavljajo le nastavke za nove
dejavnosti gozdarstva.
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Dveletni višješolski študij gozdarstva je bil sprva
zamišljen kot nadgradnja programa izobraževanja gozdarskih tehnikov. Zato je bil namenjen samo njim. Na
podlagi zakona o visokem šolstvu paje bil višješolski
študij odpravljen kot visokošolski študij in namesto
njega je bil organiziran triletni visokošolski strokovni
študij, ki je predvsem aplikativno naravnan. En semester so študenti tudi na praktičnem usposabljanju v
gozdarski operativi.
Čeprav se gozdarska stroka ne razvija tako naglo
kot nekatere druge, pa je stalno spremljanje novih
spoznanj ter osvežitev in dograjevanje znanja nujno
potrebno. Temu služi sistem podiplomskega izobraževanja, od njegovih formalnih oblik (specialistični,
magistrski in doktorski študij) pa do vrste neformalnih
oblik(seminarji, delavnice, strokovna potovanja itd.).
Magistrski študij poteka že od leta 1966, vendar je
njegova učinkovitost premajhna. To se kaže v razmeroma velikem osipu in nesorazmerno dolgi študijski
dobi. Magistrski študij je oblikovan kot enotni študij
z dvema skupnima obveznima predmetoma in nato
veliko izbiro specialnih predmetov glede na kandidatovo ožjo študijsko usmeritev. Oddelek za gozdarstvo organizacijsko vodi tudi interfakultetni študij varstva naravne dediščine, kar je gotovo prispevek tudi pri
iskanju nove identitete gozdarstva kot sodobne okoljetvorne in okoljevarstvene discipline in tudi priložnost
za uveljavitev gozdarstva v javnosti.
Izredni študij je organiziran le na visokošolski strokovni stopnji. Prevladalo je namreč mnenje, daje štiriletni univerzitetni študij prezahteven za posebne oblike
izvajanja in ne bi bil učinkovit. Tudi prvi poskus izrednega višješolskega študija leta 1978 ni bil povsem
uspešen. Šele po letu 1992 je izredni višješolski oz.
visokošolski strokovni študij dobil nov zagon. K temu
je prispevalo veliko število kandidatov iz javne gozdarske službe pa tudi gozdnih gospodarstev, ki so morali v skladu s predpisi o stopnji izobrazbe v javni
gozdarski službi pridobiti vsaj višješolsko strokovno
izobrazbo. Prve generacije teh študentov so se študija
lotile zelo zavzeto, ustvarjeni pa so bili tudi drugi
potrebni pogoji, zlasti študijsko gradivo. Izredni visokošolski strokovni študij pa spet postaja vprašljiv.
Kandidatov iz gozdarske prakse je malo, na študij pa
se prijavljajo pretežno kandidati, ki niso uspeli pri
vpisu na redni študij. Nadaljevanje te oblike študija
terja ponovno poglobljeno presojo.
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50-letnica vpisa na Gozdarsl\o fakulteto
8. oktobra 1999 smo se v prekrasnem jesenskem
vremenu v Kostanjevici na Krki zbrali nekdanji bruci
l. generacije novoustanovljene Gozdarske fakultete
leta 1949. Srečanje so organizirali dolenjski gozdarji .
Do predvidene JI . ure se nas je zbralo kar 22 upokojenih gozdarjev te generacije, ki smo raztreseni širom
Slovenije, od Kopra do Prlekije. Proti pričakovanju
na srečanje niso prišli tresoči, sklerotični starčki, ampak vitalni in še vedno energije polni nekdanji sošolci,
nekateri skoraj nespremenjenega videza. Iz upravičenih razlogov ni prišlo le 7 bivših brucev. Mlajši
kolegi so nam pripravili strokovni in kulturni program,
ogled Krakovskega pragozda in galerij v kostanjeviškem gradu . 41 ha kostanjeviškega pragozda, ki je nedvomno evropska redko~t, je uredil Josip Ressel, ki ga
vsi poznamo kot enkratnega gozdarja in večkratnega
izumitelja. Okrog 40 ha veliki odddelki so ostali prav
takšni, kot jih je izločil Ressel ob prvem urejanju . Ko
smo občudovali orjake hrasta doba, sem se nehote
domislil, daje viteška dvorana v doževi palači v Benetkah v celoti opremljena iz lesa jugoslovanskega doba.

Odkar so sosedje Hrvatje med zadnjo vojno uničili
svoje slovite slavonske hrastove gozdove, je Krakovski
pragozd edini preostali dragulj nekdanjih poplavnih
hrastovih gozdov.
Sledilo je družabno srečanje v gostiln i Žolnir, ki je
dobila ime po Resslu, ki so ga tu nekdaj naslavljali z
"gospod žolnir''. Srečanje je potekalo v nadvse prisrč
nem ozračju do poznih večernih ur, ko smo s številnimi
anekdotami oživili spomin na nekdanje profesorje:
Sotoška, Šlandra, Turka, Sevnika, Možino, Rajnerja
in še mnoge druge. Vsak od nj ib je bil svojstven original, spomini na njih pa še živijo v mnogih anekdotah.
Z minuto molka smo se spomnili 14 nekdanjih sošolcev, ki so že odšli od nas. Ugotovili smo, da so mnogi
izmed nas pustili trajen pečat v naših gozdovih. Ker
je letos hkrati tudi 50-letnica naše fakultete, pričaku
jemo, da se bodo odgovorni Je zganili in pripravili
primerno prireditev, s katero bi počastili ta pomemben
jubilej .
Boris Krasnov - Miši

FAO/ECE/ILO - seminar: Gozdno delo jutri
Bordeaux , rrancija. september 1999

J~* t-I~Lt;'u?Vsl-7L

h!Ji<J/l;v

Združeni komite mednarodne organizacije za prehrano in kmetijstvo, evropske ekonomske komisije in
mednarodne organizacije dela za gozdarsko relmologijo, vodenje in usposabljanje so skupaj s 3. oddelkom
IUFRA od 20. do 24. septembra letos v Bordeauxu in
okolici organizirali seminar z naslovom Gozdno delo
jutri (Forest operations oftomorrow). Seminar je obsegal 3 dni in pol referatov v plenumu in po delovnih
skupinah in en dan in pol terenskih ogledov na ekskurzijah po borovih nasadih južno od Bordeauxa. Seminar
naj bi odgovoril na naslednja vprašanja:
-Kakšne spremembe so predvidljive in potrebne?
- Kakšne so ovire in prepreke?
- Kako lahko uvedemo spremembe?
Zasedanja so potekala v centru Condorcet v predmestju Bordeauxa, v Pessacu ob velikem univerzitet*prof. dr., M. L., univ. dipl. inž. gozd .. Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pol 83,
Ljubljana, SLO
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nem naselju in ob lepem vinogradu bordojca. Referati
so poleg dveh generalnih tem ki sta bili gozdovi v
razvijajočem se svetu in bodočnost gozdnega dela,
obravnavali še:
· večnamensko rabo in ekološke standarde pri delu v
gozdu,
· nove koncepte za sečne sisteme in opremo,
· človeški dejavnik.
Referati so bili z redkimi izjemami iz razvitih dežel
Evrope in Amerike. Zato je seminar obravnaval predvsem industrijske načine dela pri pridobivanju lesa in
gojenje gozdov, kar lahko ocenimo kot glavno pomanjkljivost seminarja, ki so ga priredile mednarodne organizacije . Bodočnost gozdnega dela v nerazvitih deželah, v tropskih gozdovih bo verjetno precej drugačn~
kot v enomemih gozdovih severne poloble.
V več referatih je bilo izraženo mnenje, da bodoč
nosti ni treba več samo predvidevati, arnpakjoje treba
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aktivno oblikovati, načrtovati. Pri izvajanju dela se
izgublja teritorialna organizacija, ker tudi v bodoče
nujna racionalizacija in zmanjševanje stroškov zahtevata veliko dinamičnost delovnih metod in delovnih
skupin. Tehno logi so bili mnenja, da bo tudi bodočnost
pri pridobivanju lesa zahtevala še večje, zmogljivejše
stroje (bagri s procesorji na hidravlični roki; stroji, ki
hodijo; zgibne polprikolice). Po drugi strani pa morajo
biti tehnologije prilagojene trajnostnemu razvoju in
ekološkim zahtevam, včasih pa tudi ne vedno smotrnim zahtevam javnosti. Izpolnjevanje teh zahtev pa pogosto pomeni dražji les. O vlačenju lesa po tleh ni bilo
več govora, pač pa so mnogi govorili o sortimentni
metodi pridobivanja in vožnji lesa od panja. Govorilo
seje tudi o sečnji listavcev s stroji. Naslednji poudarek
je bil na nujnosti prilagajanja potrošniku lesa, tako da
mu za primerno ceno pravočasno dobavi mo toliko lesa
in takšne gozdne proizvode, kot jih potrebuje. To naj
bi omogočilo računalniško spremljanje izdelanih in
prepeljanih količin lesa in satelitski navigacijski sistemi. Mnogi referenti so govorili o problemu, da mehaniziranje in avtomatiziranje (robotizacija) gozdnega
dela zmanjšuj eta zaposlenost na podeželju, ki že tako
in tako izgublja delovna mesta na vseh področjih. Ta
proces je možno upočasniti z razširjanjem gozdarske
dejavnosti in dela posameznika na nova področja ter s
širokim usposabljanjem delavcev v gozdarstvu. V bodoče naj bi bilo v gozdu vse več kakovostnega, vendar
cenejšega pogodbenega dela. Zanimiv, vendar ne
osamljen predlog (WARKOTSCH) je bil, da bi lahko
država z visokim obdavčenjem porabe fosilnih goriv
oziroma onesnaževalcev okolja močno povečala zaposlenost v gozdu. Tako ravnanje bi močno povečalo
porabo lesa za kurjavo, v gozdu pa bi lahko delali le
stroji z majhno porabo goriva (po m3). Oboje bi pomenilo večjo zaposlenost v gozdarstvu. Predvsem
predstavniki predelave drobnega lesa so ugotavljali,
da bo v bodoče manj lesa iz naravnih gozdov in več s
plantaž.
Seminarja v Bordeauxu se je udeležilo okrog 200
udeležencev iz 17 držav. Največ je bilo seveda Francozov. Tam so bili raziskovalci, funkcionarji, gozdarski
operativci, predelovalci lesa. Iz Slovenije se je seminarja udeležil M. Lipoglavšek, ki je na odmevnem
posterskem sestanku predstavil poster z naslovom Varnost gozdarskega dela v obdobju tranzicije. Med pred~
stavljenimi posterji so tudi na splošno prevladovale
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ergonomske raziskave in ponudbe za izobraževanje za
varno delo v gozdu.
Čeprav je bilo v referatih zelo veliko govora o ekologiji, pa so nam organizatorji na ekskurzijah prikazali
delo v nasadih borov, za katere smo se spraševali, ali
jih še lahko imenujemo gozd. Velik del pokrajine Les
Landesjužno od Bordeauxa pokrivajo nasadi obmors~
kega bora (Pinus pinaster), ker so ravna peščena tla
manj primerna za vinograde ali polja. Začelo se je s
pogozdovanjem sipin ob morju in ker je bilo uspešno,
so se bori razširili v Aquitaniji na 1 mio ha in dajejo
letno 7-8 mio m3 lesa (prirastek 9m 3/ha). Organizatorji
so nam najprej pokazali, kako z izborom in genetskim
inženiringom v novejših nasadih dosežejo z ravnimi
in malo vejnatimi debli bistveno večjo ceno proizvodov. Videli smo osnovanje sestojev s strojno pripravo tal in pogozdovanjem z genetsko spremenjenimi
kontejnerskimi sadikami. Gostota sajenja je manjša kot
v preteklosti, zato je treba kasneje odstraniti manj vrst
v nasadu. Prikazali so nam redčenje starejšega drogovnj aka z bagerjem s sečno glavo in spravilo lesa z zgibnimi polprikolicami. Pri sečnji v debeljaku z motornimi ročnimi žagami so zelo poudarili varnost dela.
Za varnost skrbijo sama izvajalska podjetja in posebne
javne varnostne organizacije. Posebej so poudarili
pomembnost razvrščanja gozdnih proizvodov po kakovosti, tako da lahko tudi iz tega bora dobijo hlode
za furnir in luščenje in gre v celulozni les samo tisti
najbolj grčav les, ki ga ni mogoče bolje uporabiti (npr.
palete). Tudi v debeljaku izdelajo sortimente že pri
panju in jih spravljajo z zgibnimi polprikolicami. Ob
kamionski cesti zlagajo sortimente v zložaje po kakovosti. Vsak zložaj dobi oznako s črtno kodo. Prevoz
organizirajo tako 1 da podatke o spravljenem lesu (ki
jih daje voznik polprikolice) zberejo v centralnem
računalniku, od koder potem s pomočjo GPS usmerjajo
kam ione v skladišča v gozdu in k predelovalnim obratom. Na koncu verige so nam pokazali še veliko centralno mehanizirana skladišče ob žagi za droben les
(večinoma za palete), kjer sortimente samo sortirajo
po debeJini in lu pij o. Čisto na koncu so nam pokazali
še droben ostanek naravnega gozda ob majhni rečici.
S takimi ostanki naj bi zagotavljali trajnost gozdov in
rekreacijsko vlogo sicer zelo dolgočasnih nasadov.
Na teh ekskurzijah smo videli nov aspekt gozdarstva in referate, ki so govorili o bodoči industrijski proizvodnji lesa, vendar si takega gozdarstva še ne želimo.
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Medved - naš ponos ali nadloga?
(Ob od lot:bi Mini<;tr.;;tva za kmdijs tvo. gozdarsr\'n in

pr~hrJ.n o C'! t)d

Lrclu medvedov v lovskem letu 1 91 t.2fJ{)O)
1

Franc PERKO*

V naravi sem se velikokrat srečal z rjavim medvedom. Večina srečanj je bila povezana z mojim poklicnim delom. Srečanja so bila včasih prijetna, drugič
zanimiva, pa tudi manj prijetna, rekel bi lahko, vsaj
tisti trenutek sem si tako predstavljal, kar malo grazljiva. Skoraj dve desede~i pa sem se z medvedom srečeval tudi v okviru usklajevanja med divjadjo in njenim življenjskim okoljem v okviru Notranjskega lovskogojitvenega območja.
Rjavi medved (Ursus GT'ctos L. 1758) sodi po mednarodno uveljavljenih merilih IUCN med ran lj ive vrste
(V- Vulnerable) (KRYŠTUFEK 1992). Le-te so opredeljene takole: "Vrsta, za katero je verjetno, da bo v
bližnji prihodnosti prešla v kategorijo prizadetih vrst
(vrsta, kije v nev.amosti, daizumre), če bodo dejavniki
ogrožanja delovali še naprej. Vrsta, katere številčnost
se je v velikem delu areala zmanjšala ali se zmanjšuje.
Vrsta, ki je zelo občutljiva na kakršnekoli spremembe,
oziroma vrsta, ki poseljuje na človekove vplive zelo
občutljive biotope. V primeru ogrožanja bi hitro prešla v
kategorijo prizadetih vrst." (VIDIC 1992).
Adamič (ADAMIČ 1996), naš znani strokovnjak
za velike zveri, pravi takole: "Slovenija spada med
redke srednjeevropske države, kjer živijo vsi trije predstavniki evropskih vellkih zveri: Ijavi medved (Ursus
arctos L.), volk (Canis lupus L.) in ris (Lynx lynx L.).
Kljub temu da so le-ti uvrščeni v Rdeči seznam ogroženih sesalcev v Sloveniji ter so dragocen element
narodove naravne dediščine in biotske raznovrstnosti,
pa ne smemo prezreti dejstev, ki praviloma otežujejo
napore za varstvo velikih zveri v kulturni krajini. Gledano z našimi današnjimi očrni spadajo namreč vse
tri vrste v skupino problematičnih živalsk.jh vrst.
Izraz so oblikovali v Združenih državah Amerike in znjim
nadomeščajo arhaično zveneči pojem škodljivih živali."
Za problematične veljajo tiste vrste, ki zaradi načina prehranjevanja in drugih življenjskih značilnosti:
- ljudem pomenijo tekmeca v izkoriščanju istih naravnih virov (ribe, divjad);
-nekaterim dejavnostim povzročajo pomembne ekonomske škode (živinoreja, posebno ovčereja);
- lokalno ovirajo ali celo onemogočajo doseganje ciljev nekaterih dejavnosti;

*mag. F. P., univ. dipl inž. gozd., Slivice 34, 1381 Rakek,
SLO
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- so lahko človeku izjemoma tudi fizično nevarne (napadi na ljudi).
V skupino možnih problematičnih živalskih vrst
lahko spadajo velike in srednjevelike zveri (rjavi medved, volk, ris), veliki rastlinojedci Qelen, srna, muflon),
ribojedi ptiči (kormoran), nekateri ptiči pevci ...
Zaradi širjenja medsebojnih pritiskov in vplivov,
ki v kulturni krajini učinkujejo na populacije prosto
živečih živali, danes dolgoročnega upoštevanja varstva
teh živali ni več mogoče zasnovati samo na klasični
dvosmerni ravni: živalska populacija- habitat, pač pa
je potrebno upoštevati tudi tre~ o raven- človeka. Neupoštevanje mnenja tistih skupin lokalnih prebivalcev,
ki so zaradi zakonskega varstva problematičnih vrst
neposredno prizadete, lahko povsem izniči smisel
varstvenih načrtov.
Pa se povmimo nazaj k rjavemu medvedu. Rjavi
medved je na ozemlju današnje Slovenije avtohtona
in stalno prisotna vrsta. Da se je z razliko od drugih
srednjeevropskih dežel v vitaJni populaciji ohranil do
danes, je treba nedvomno pripisati ohranjenim naravnim razmeram pa tudi ljudem, ki so v zadnjih sto letih
storili vse potrebno, da vrsta z našega ozemlja ni izginila. V drugi polovici devetnajstega stoletja, oziroma
okoli leta 1889, so rjavega medveda zaščitili v veleposestniških gozdovih na Kočevskem in Notranjskem.
Nedvomno pa so k uspehu te zaščite prispevale tudi
ohranjene naravne razmere v obsežnih in takrat še težje
dostopnih visokokraškib gozdovih.
Devetnajsto stoletje za medveda ni bilo ugodno.
Zakonodaji, ki je za odstreljenega medveda predvidevala nagrado, naraščajoči obljudenosti, napredujočemu
izkoriščanju gozdov s sečnjo, razdrobljenosti površin
na majhna zakupna in lastna lovišča in ne nazadnje
vse učinkovitejšemu orožju medved ni mogel več kljubovati . Že sredi devetnajstega stoletja je bil medved
potisnjen s Pohorja, do sedemdesetih let devetnajstega
stoletja pa tudi z Gorenjske in Trente. Proti koncu
devetnajstega stoletja se je medved umaknil tudi iz
Trnovskega gozda. Medvedje na Kočevskem in Notranjskem v času, ko so drugod že izginjali, še niso
bili zelo redki. O tem priča tudi to, daje jeseni l. 1864
na gozdno veleposestvo Windischgraetzov na Javornike prišel na lov na medveda celo cesar Franc Jožef.
Vendar je nenehno preganjanje zredčilo tudi med vede
na Kočevskem in Notranjskem. Da so medvedu šteti
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dnevi, če se bo nesmiselno preganjanje nadaljevalo,
so se najprej zavedli na gozdnih veleposestvih knezov
Auerspergov na Kočevskem, Schtinburg-Waldenburgov na Snežniku in Windischgraetzov na Javornikih,
Hrušici in Nanosu. Kdo izmed teh je medveda prvi
pričel varovati, je težko reči. Vsekakor je bilo prvo
zavarovanje takšno, da so medvede prepovedali streljati gozdarskemu in lovskemu osebju, da bi si odstrel
pridržali lastniki posestev in njihovi gostje. Simonič
(1994), naš priznani lovski strokovnjak, je o tem takole
zapisal v knjižici Rjavi medved v deželah Alpe-Jadran:
"Prav nič pomembno ni, ali so začeli na omenjenih
veleposestvih medveda varovati iz želje zagotoviti si
redko trofejo ali iz nesebične ljubezni do narave. Za nas,
ki živimo danes - zlasti pa za medveda -,je namreč pomembno samo to, da je varstvo na veleposestvih Kočevske in Notranjske v času, ko so ga povsod drugod
preganjali, omogočilo medvedu preživeti - ne glede na
to, iz kakšnih nagibov je nastalo." Območje, kjer so
medveda varovali, pa je obsegalo le okrog 100.000 ha.
Švigelj, dober poznavalec medvedov, je na podlagi
literature in podatkov starih lovcev in gozdarjev ocenil,
da je bilo na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje na območju današnje Slovenije 30-40 medvedov
(SIMONIČ 1994). Obseg varovanja pa se je po
izvedeni agrarni reformi l. 1933/34 močno zmanjšal.
Medvedje postajal tudi na Notranjskem in Kočevskem
zelo redek in zagotovo ni bil daleč od dokončnega
propada. Ko je bil medved že skoraj za trt, so za varstvo
narave najbolj vneti lovci odločno nastopili in končno
leta 1935 izposlovali odlok, ki je medveda uvrstil med
redke vrste in ga zavaroval s celoletno prepovedjo lova v
srezih Kočevje, Črnomelj, Novo mesto, Logatec in
Ljubljana.
Simonič (1994) navaja podatke Šviglja in Bižala
in ugotavlja, da si je ob celoletni zaščiti medved lepo
opomogel, tako da je živelo pred začetkom druge
svetovne vojne na slovenskem ozemlju okoli 60
(ŠVIGEU 1961) ali celo 80 medvedov (BIŽAL 1939).
Kljub temu da je bil medved tudi po drugi svetovni
vojni vse leto zavarovan in so s posebnim dovoljenjem
odstreljevali le po nekaj medvedov na leto, ni bilo
opaziti posebno občutnega naraščanja njegove populacije. Prav gotovo je marsikaterega medveda ubil
strup, ki so ga lovci do začetka šestdesetih let nastavljali volkovom in lisicam. Celo otroške žrtve so bile
potrebne, da so l. 1962 prepovedali uporabo cianovodi'kovih ampul. Po prepovedi uporabe cianovodika je
začela številčnost medvedov opazno naraščati, rastla
pa je tudi nenaklonjenost lovcev do medveda (uničeval
naj bi veliko parkljasto divjad, zlasti mladiče), ob tem
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pa se je v začetku l. 1966 zgodila tudi smrtna nesreča
gozdnega posestnika. Zakon o lovstvu iz leta 1966 in
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o uprav~
ljanju lovišč iz leta 1976 ukinjata celoletno prepoved
lova na medveda na vsem ozemlju Slovenije, namesto
tega je s posebno odredbo ministra, pristojnega za
lovstvo, določeno področje, kjer medveda varuje lovopust od 1. maja do 30. septembra. Izven tega območja
(notranjsko, kočevsko in krimsko lovskogojitveno območje) je medveda dovoljeno loviti vse leto. Lovske
organizacije so v smernicah (Enotne gojitvene smernice v Sloveniji, ki veljajo od 1. l. 1991 naprej) določile, da se sme tudi medveda izven njegovega osrednjega območja odstreliti le, če ogroža ljudi ali prizadeva škodo. Lovske organizacije za odstrel takih medvedov dosledno zaprosijo državni upravni organ, pristojen za lovstvo. Primerno je rešeno tudi plačevanje
nastalih škod, kijih je medved povzročil. Tako naj bi
bil danes medved v Sloveniji znatno bolje varovan in
njegova populacija bolj strokovno obravnavana, kot
to predpisuje veljavna zakonodaja.
Žal najnovejši časi medvedu niso naklonjeni. Širitev paše živine (predvsem drobnice) na področja, kjer
se medved stalno zadržuje, je podobno igranju z vžigalicami na seniku. Podobno je s številnimi drugimi
dejavnostmi človeka, ki kar silijo h konfliktom z medvedom. Obiskovalec, turist, rekreativec ali gobar pretakne že vsak, še tako odmaknjeni kotiček naše domovine in potem zganja vik in krik, če ga preplaši medved. Divja smetišča in odlagališča užitnih odpadkov
(star kruh, nagnito sadje, klavski ostanki od zakala
domačih živali) okrog naselij prav tako privabljajo
medveda v bližino bivališč ljudi. Vabljiva hrana bo
medveda pritegnila zlasti v času, ko je drugod malo
hrane, tudi od daleč, iz mirnega okolja, in tudi prirojen
strah pred človekom bo medveda potisnil v ozadje. V
času medenja jelke in smreke so naši gozdovi polni
tovornjakov čebeljih panjev. Ali le preveč ne izzivamo
medveda? Simonič (1998) v knjižici Srečanja z medvedom med drugim pravi tudi takole: "Zato pa je
naloga mislečega človeka, da domače živali varuje in
zavaruje pred medvedom in drugimi zvermi. Za te
namene ima danes, poleg že dolgo znanih in preizkušenih načinov zavarovanja polj in živali, še veliko
modernih in zelo učinkovitih naprav in ukrepov. Vsekakor škoda, ki jo povzroči medved na poljih in domačih živalih, danes v kulturni državi ne sme prav
nikjer več biti razlog za kar počezno in splošno preganjanje medveda. To pa seveda ne pomeni, da ne bi
smelo biti dovoljeno poseči med medvede z odstrel om.
Ustrezni odstrel z namenom usklajevanja populacije
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z možnostmi za njeno preživljanje v danem okolju je
nujen in slej ko prej so nujni posegi s puško tudi v
primerih medvedov, ki izgubijo ves strah pred člove
kom in zato postanejo potencialni vir nezaželenih konfliktov." Še nekaj zelo pomembnega je Simonič zapisal
v tej knjižici: "Kdor torej ob svojem bivališču in naselju ne želi medveda, naj ne odmetava po okolici
ničesar užitnega! Če se bodo vsi držali tega načela)
medveda okrog naselij in hiš zagotovo ne bodo videvali."
Kmetijski minister Smrkolj je v predgovoru knjižice Srečanja z medvedom zapisal takole: "Medved
je danes zaradi razvoja infrastrukture, urbanizacije
prostora, razkraja gozdnih kompleksov ogrožena prosto živeča divja žival. Ne ogroža ga več lov z odstrelom,
pač pa vse večji posegi v okolje, ki mu ožijo življenjski
prostor in poslabšujejo življenjske možnosti. V Evropi
medved danes uživa izredno pozornost in simpatije.
Veliko sredstev in naporov je usmerjenih v ohranitev
osamljenih ostankov populacij v Franciji, Italiji, na
Norveškem, Švedskem, Finskem. V Avstriji in Franciji
pa so v teku projekti za ponovne naselitve in dodajanje
pri nas odlovljenih medvedov v območja nekdanje
razširjenosti. Zaradi tega moramo iskati sožitje med
medvedom) dragocenim pripadnikom naše prvobitne
narave - gozda) in človekom, prebivalcem tega prostora. Gospodarjenje s tem prostorom je so naravno in
naravno, tako da se to sožitje ohranja danes in bo ohranjeno za jutri." Žal se minister teh svojih misli ni
držal pri pisanju odločb o odstrelu medvedov v lovskem letu 1999/2000. Odstrel 71 medvedov ob vse
številnejših izgubah (ki ne sodijo v to številko) pri
ocenjeni populaciji 300-350 medvedov je vsekakor
preveč. Izločitev medvedov (odstrel in izgube) v zadnjih letih se je gibala okrog številke 50. Letošnji načrtovani odstrel močno presega to številko. Ne gre več
le za odstrel z namenom usklajevanja populacije medveda z možnostmi za njeno preživetje v danem okolju,
temveč že posega na področje ko se prične kar splošno
preganjanje medveda. Tako visok načrtovan odstrel
tudi ni v skladu s priporočili delovne skupine "rjavi
medved" V. komisije (za kmetijstvo in gozdarstvo)
Alpe-Jadran (Ljubljana 1992), ki se glasi takole:
"Le še v deželah Slovenije in Hrvaške prostora
Alpe-Jadran obstoja vitalna populacija rjavih medvedov. Od tu se posamezne živali selijo proti severu v
alpski prostor. V vseh drugih alpskih deželah je rjavi
medved iztrebljen oziroma v Trentinu je okrnjen nek
majhen ostanek, ki ni več vitalen. Danes bi mnogi
ljudje zopet radi dodelili rjavemu medvedu v alpskem
prostoru pravico do obstoja. Strokovnjaki menijo, da
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v nekaterih področjih načeloma obstaja možnost za to.
Pomembna za ponovno naselitev Alp je prihodnost
medvedov v njihovih življenjskih prostorih v Sloveniji
in na Hrvaškem. Slovenija zavzema kot povezovalni
člen med Alpami in Dinarskim gorstvom ključni položaj."
Delovna skupina priporoča sledeče konkretne ukrepe:
-Vzhodni alpski prostor naj bi po možnosti samostojno preko Slovenije naselili medvedi. Zato je na
eni strani potrebno, da se učinkovito zavanue domovanje v izvornem območju medvedov in se z lovom
in gojitvenimi ukrepi populacijo uravnava tako, da
se zadostno število medvedov seli proti severu.
-V Sloveniji je treba o mejah osrednjega področja
medvedov, ki je bilo izpodrinjeno, razmišljati na
novo, in to z namenom zmanjšanja vrzeli do alpskega
prostora. Tako je lahko ustrezen življenjski prostor
področje kot npr. na Nanosu.
~V Sloveniji, Hrvaški, na Koroškem, v Furlaniji in
Julijski krajini je treba koridorje gibanja medvedov
raziskati in jih učinkovito zavarovati ter z ustreznimi
ukrepi zagotoviti njihovo propustnost (npr. prepreke
so npr. avtoceste).
- Na osnovi ključnega položaja Slovenije pri vrnitvi
medvedov v Alpe, se od nje pričakuje, da se bo za to
zelo zavzemala. Zato pa morajo ostale alpske dežele
prispevati h kritju stroškov za ukrepe pri zaščiti medvedov v Sloveniji.
-Posamezne dežele Alpe-Jadrana morajo skrbeti za to>
da se zaščita rjavega medveda in njegovega življenjskega prostora ter vsi za to potrebni ukrepi zakonsko
uredijo.
- V vseh deželah je treba s pomočjo strokovno izvedenega javnega obveščanja vzbuditi interes za zaščito
medvedov in razumevanje za posamezne ukrepe.
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Društvene vesti
International Forestry Student's Symposiun1 (IFSS) 9.- 23. 9. 1999, Nemčija
IFSS je najpomembnejši dogodek v okviru združenja
IFSA (International Forestry Student's Association).
IFSA združuje društva študentov gozdarstva 39
držav širom po svetu. Eno izmed teh je tudi naše Društvo študentov gozdarstva (DŠG) oz. IFSA Slovenija.
Organi IFSE so predsedstvo (2), konzuli (3), blagajnik
(l) in generalna skupščina (General Assembly) kot
najvišji organ (vsi člani). Generalna skupščina zaseda
enkrat letno, v času IFSS-ja. Takrat se zamenja vlada
in po potrebi spremeni oz. sprejme nove zakone. Sedež
bo od leta 2000 dalje na univerzi v Freiburgu v Nemčiji, kjer bo delovalo tajnistvo. Zaradi lažje komunikacije in sodelovanja, predvsem pa zaradi podobnih
problematik, se posamezna lokalna društva združujejo
še na regionalni (geografski) ravni . Ta društva vodi
t.i. regionalni vodja (Regional Representative). Vse
aktivnosti IFSE potekajo na mednarodni ravni in zajemajo: izmenjalne tedne, delavnice, prakse, študije
in tekmovanja. Ker predstavljajo prakse eno najpomembnejših dejavnosti in ker je v proces vključenih
več oseb oz. delovnih organizacij, sta za to področje
posebej zadolženi dve osebi, t.i. Exchange Programme
Commisioners. Ena od teh je tudi naša Urša Vilhar.
Vsako leto enkrat, vsakič v drugi državi, se po dva
predstavnika lokalnih društev udeležita simpozija TFSS.
Letos sva imela to srečo Peter Železnik in Marjeta
Albin ini. IFSS je enkratna zadeva. Predstavljajte si 99
mladih gozdarjev na kupu. Svet v malem! Energijska
bomba! To je verjetno najbolj polno živetih 14 dni.
Lansko leto je bilo v Gani potrjeno, da bo 27. IFSS
potekal v Nemčiji. Karakteristikaje verjetno že znana:
odlična organizacija. 14 dni smo preživeli v treh univerzitetnih mestih in njihovi okolici: v Munchnu (Freising), Freiburgu in Tharandtu (Dresden).
ln kakšna je bila tematika? Vsak IFSS ima naslov,
ki predstavlja rdečo nit ogledom in delavnicam; letos
je bil Zgodovina gozdarstva kot vez za prihodnost

(Forest history -link to future). V 14 dneh smo tako
spoznali začetke in dosežke sodobnega časa ter stare
napake in uspehe, na katerih se gradi sedanjost i.n prihodnost. V tem smislu je potekalo tudi 9 različnih
delavnic: Certifikacija; Odnosi z javnostjo- izobraževanje; Konflikti zaradi različne rabe tal: preteklost,
sedanjost, prihodnost; Antropogene posledice v gozdu;
Gospodarjenje s prosto živečimi živalmi; Gozd in
družba; Nelesni gozdni proizvodi; Eksotične drevesne
združbe; Agenda 21 . V oči mi je najbolj padla tema o
Certitikaciji, za katero pri nas še nisem slišala, medtem
ko je v Nemčiji zadnja leta tema mnogih polemik.
Čeprav sem Nemčijo od prej poznala le kot dolgočasno ravnino, sta me parka Berchtesgaden in Saxon
Switzerland prepričala, da to še zdaleč ne drži. Zanimiv
je bil tudi muzej gozdarske zgodovine v Ruhpoldingu
pa ogromni harvester in način zavarovanja ceste pod
varovalnim gozdom ter čudovito mesto Freiburg vsaka stvar po svoje. Organizatorjem je res uspelo
zdmžiti prijetno s koristnim. Pa še vreme je bilo na
naši strani.
Veliko je stvari, ki jih ne bom nikoli pozabila. Pa
najsi bo to nepozabna zabava ob igranju na koš in
orglice, zanos pripovedovanja nekega gozdarja na Bavarskem, modro nebo nad lnzellom ali večer, koje bilo
slišati pesmi 39 držav ... Zaradi tega pravim, da je
IFSS najpomembnejši dogodek lFSE. Tu spoznaš ogromno novih ljudi, dobiš veliko znanja in idej in s
pomočjo vsega tega je mogoče izpolniti tudi vse ostale
aktivnosti v okviru združenja. Zato vabim vse študente,
ki jih na sestankih DŠG-ja še ni bilo videti: pridite in
postanite del IFSE.
Zabvaljujeva se organizaciji ŠOU v Ljubljani, ki
nama je omogočila udeležbo na IFSS-ju 1999.
Predsednica DŠG-ja
Marjeta Albin ini

Dneva gozdarskih dntštev alpsldb dežel v mestecu Kaltern (Južna Tirolska, Italija)
Na povabilo predsednika gozdarskega društva v
Južni Tirolski sem se kot edini zastopnik slovenskih
gozdarjev udeležil dvodnevnega srečanja gozdarjev
alpskih dežel, ki je bilo lO. in Il. junija 1999.
Tema dvodnevnega posvetovanja, ki se ga je udeležilo nad 400 gozdarjev, je bila Nižinski gozd - kulturna dediščina.
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Prvi dan so bila na programu sledeča predavanja:
· Nižinski gozd, zgodovina in sedanjost
· Nižinski gozd kot kulturna dediščina, (pre )malo cenjen, vendar pa daje tudi dobre učinke
· Pestrost živali v nižinskem gozdu ni samo beseda
· Flora in ekologija v nižinskem gozdu

Društvene vesti
Zakaj so se južnotirolski gozdarji odločili za razpravo o nižinskem gozdu? Zato, ker so prav nižinske
gozdove v preteklosti želeli spremeniti v gospodarske
gozdove višjih stopenj (v srednji in visoki gozd), zaradi
agrame politike in pritiskov naseljevanja pa so se nižinski gozdovi pri njih (pa ne samo pri njih!) zelo
skrčil i.
Poseben pečat pa daje srečanjem južnotirolskih
gozdarjev s svojo redno prisotnostjo njihov deželni
glavar, dr. Luis Dumwalder, ki mu nikoli ni žal časa,
da pozdravi domače in tuje gozdarje. Za kritje stroškov
organizacije tega posvetovanja je precejšnji kupček
denarja prispevala prav deželna vlada Južne Tirolske.
Južnotirolski gozda1ji lahko s svojimi problemi kadar
koli pridejo k deželnemu glavarju, saj je on vedno
njihov prijatelj in zaščitnik. Kako pa je s to rečjo pri
nas?
Drugega dne, ko so na programu gozdarske strokovne ekskurzije, se gozdarji najbolj veselijo. Za prevoz gozdarjev na teren je bi lo za 1Oekskurzij pri pravUenih tudi 1Oavtobusov.
Naj navedem nekaj glavnih opisov desetih ekskurzij, ki so jih južnotirolski gozdarji odlično pripravili
(razen vremena, ko nas je na terenu pol dneva pralo
kot v najboljši pralnici).
l. Nižinski gozdovi ob Gardskem jezeru, botanično potepanje po pašnilcih in travnikih gore Monte Baldo.
2. Problem gozdnih požarov na pobočjih nad
Gardskim jezerom (turizem!) in ogled ostankov
naselbine mostišča1jev.

3. Kultura v pranemškem področju (enklavi) v pokrajini Trentino in sonaravne gospodarjenje v smrekovih, jelovih in bukovih sestoj ih.
4. Ogled naravne in kulturne krajine, s poudarkom na
biotopih v naravnem parku Trudner Hom.
5. Zgodovina gozdarstva v dolini Fleimstal, kjer je
les (gozd) prebivalcem te doline dolgo časa pomenil vir življenja.
6. Največji kanjon v Evropi-Bletterbach, ogled kanjona in ogled vegetacije na prodjščih.
7. Nižinski gozd, pogled v preteklost in perspektive
v okolici Kalterna, kjer je glavna in najvažnejša
rastlina vinska trta.
8. Domači kostanj in njegov pomen za gorske kmetije
ter sanacijski projekt v zvezi s tem.
9. Gospodarjenje (gozdarjenje) v območju rušja v
dolini Samtal, rušje kot zaščita pred snežnimi plazovi.
1O. Varovalni gozdovi na ekstremnih legah in projekt
za vzrejo srnjadi v zgornjem delu dol ine Paseiertal
ter ogled lovske šole Hahnebaum.
Ob prijetnem srečanju gozdarjev praktikov naj še
enkrat pohvalim odlično organizacijo tega srečanja,
visoko strokovnost, prijateljsko sproščenost ter skoraj
neprekoslj ivo kulinarika in gostoljubnost Južne Tirolske. Čez tri leta bo podobno srečanje v deželi Vorarlberg
v Avstriji .
Branko Štampar

Vzorni gospodarji z gozdom
Za vsako ekskurzijo lahko zapišemo, daje uspela.
To še posebej velja za obisk članov Gozdarskega društva Kočevje pri gostiteljih, gozdarjih gozdne uprave
Ligist (avstrijska Štajerska), ki so nas prijazno sprejeli
in pripravili zanimiv ter pester program .
Gozdarji gozdne uprave Ligi st gospodarijo z gozdovi, katerih lastnik je Malteški viteški red, ki ima skupaj
v lasti 4.152 ha gozdov in kmetijskih površin; gozdov
je od tega 3.392 ha. To posest je red kupil leta 1928.
Poleg gozdarstva je pomembna dejavnost še turizem,
saj so na področju Hebalma zgradili sodoben zimski
športni center z zelo dobro vzdrževanimi smučišči
(zasneževanje, osvetljene proge za alpsko smučanje
in snowboard) ter progami za tek na smučeh. Na pomenu zelo pridobivajo tudi poletne športne dejavnosti.
V sklopu posesti so tudi kmetUska zemljišča, ki jih
oddajajo v najem, saj se sami s kmetijstvom ne ukvarjajo.
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Lastnik, Malteški viteški red, si s svojo pogodbo z
gozdno upravo zagotovi Jetni dohodek, delo z gozdovi
pa v celoti prepušča gozdarjem gozdne uprave.
Ko smo spoznavali njihovo delo, je posebej izstopal
njihov odnos do gozda in dela v gozdu. Kljub temu da
so le izvajalci, se obnašajo, kot da je gozd njihov;
nekateri med njimi že več generacij, tako kot šef uprave
Clemens Spark, čigar oče in ded sta bila upravitelja
pred njim. Posebno prof. JosefSparkje vtisnil pomemben strokovni pečat, preden je odšel za profesorja za
gojenje gozdov na Dunaj.
Delo so leta 1928 začeli v monokulturah smreke,
gospodadenih po klasični golosečni metodi. S postopnim prehodom na prebiralno gospodarjenje ter pospeševanjem listavcev so uspeli spremeniti strukturo gozdov. Z odločnim odstrelom so zmanjšali škodo po
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divjadi, zato obnavljajo s sajenjem le še tu in tam, pa
še to le listavce.
Dokazali so, daje tako sonaravne gospodarjenje z
gozdom tudi ekonomsko pozitivno. Zahteva pa seveda
zelo usposobljene gozdarje, ki dobro poznajo revir ter
znajo les tudi uspešno prodajati.
Gozdarji poleg dela v gozdu opravljajo še vse druge
naloge v zvezi s turizmom, tako letnim kot zimskim.
Pri tem se morajo zelo tržno obnašati. Pomembno je,
da se v odvisnosti od tržišča lahko prilagajajo in izravnavaja nihanja med gozdom in tmizmom.
Prav zaradi tako uspešnega dela jih obiskujejo številne skupine gozdarjev iz celotne Avstrije in od drugod. V času, ko drugi povečujejo revirje, ostajajo le-ti
pri njih enaki. Svoj koncept dela z gozdom tudi
uspešno tržijo, saj že številnim gozdnim posestnikom
svetujejo in pomagajo pri gospodarjenju z gozdom.
Obiskali smo tudi veliko turistično kmetijo Klugbauer
s 1OO ha gozdov, kjer to sodelovanje uspešno poteka.
Na tridnevnem obisku smo spoznali tudi turistično
ponudbo tega področja ter seveda kulinarika in posebnost med vini, to je Schilher.
Zelo prijetno presenečenje (vsaj za večino) pa je
bil ogled gozdov z gorsk.jmi kolesi. Mnenje vseh je

Dve obvestili o

smučarskih

bilo, da srno videli marsikaj zanimivega in da se od
njih lahko še mnogo naučimo.
Janez Konečnik

"Pojoča"

(Foto: J.

tabla, namenjena spozmvanju ptic. na gozdni

učni

poti

Konečnik)

gozdarskih prireditvah

Alpe-Adria : Že 8. tradicionalno srečanje gozdarjev Avstrije, Italije in Slovenije bo 11. in 12. februarja 2000
v Podkorenu .
Program: Petek 11. 2. 2000 14.00 štart alpskih štafet (tek in veleslalom)
22.00 družabni večer
Sobota 12. 2. 2000 10.30 štart gozdarskega biatlona
13.00 štart veleslaloma
16.00 razglasitev rezultatov
Alpsko štafeta sestavljajo trije tekmovalci ne glede na starost in spol (dva tekača in en veleslalomist). Pri
gozdarskem biatlonu je obvezno streljanje z malokalibrsko puško (po 5 strelov v tri tarče). Upošteva se tudi
kombinacija tekov in veleslaloma. Prireditev organizira Zveza gozdarskih društev Slovenije pod pokroviteljstvom
MKGP. Razpis s pogoji in podrobnejšimi informacijami bo posredovan naknadno.
Informacije in pojasnila dobite pri Stanki Blaj (ZGD) oz. Janezu Konečniku (ZGS, OE Kočevje, tel. 061/853 331).

EFN S: 32. evropsko tekmovanje gozdarjev v nordijskem smučanju bo od 20. do 26. 2. 2000 v kraju Todtnau
(Schwarzwald) v Nemčiji.
V prvem delu (ponedeljek in torek) bodo gozdarske ekskurzije, četrtek in petek pa sta namenjena tekmovanju
posameznikov in štafet. Prireditve se udeležuje okrog 1000 gozdarjev iz 20 evropskih držav. Zanimivo je, da so
se gozdarji prvič srečali leta 1968 prav tukaj v Todtnauu.
Pri nas je prav po zaslugi prireditve na Pokljuki veliko zanimanje za udeležbo. Prijavljenih je več kot 20
slovenskih gozdarjev.
Kljub temu daje uradni rok za prijavo zaključen, se morebitni zamud.niki lahko prijavite pri Janezu Konečniku
po tel. 061/853 331.
Janez Konečnik
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1-uštve11e ve~ti
Rezultati fotografsliega

natečaja

Skrivnosti gozda

Na natečaj za izbor fotografij za naslovnice Gozdarskega vestnika v letu 2000 se je odzvalo 17 avtorjev
s skupno 239 izdelki, od tega 217 diapozitivi in 22
fotografijami. Razveseljiv odziv, v primerjavi z lanskim letom kar trikrat yečji, kaže na to, da je bila tema
natečaja Skrivnosti gozda razumljena zelo široko.
Sama tematika ter osnovna merila kakovosti posnetkov
(ostrina, osvetlitev, barve, kompozicija) so že po prvem
pregledu močno zmanjšala obseg ustreznih izdelkov.
Dodatni kriterij pri izboru je bil skladnost z letnimi
časi, v katerih izhajajo posamezne številke Gozdarskega vestnika.
Komisija v sestavi Barbke Tišler, dr. Boštjana
Koširja, dr. Roberta Brusa in Boruta Urankarja se je
sestala 24. novembra in izbrala:

l. Nagrado za fotografijo leta 2000 prejme Stanko Pelc
za fotografijo z naslovom Jelka na trhležu. Fotografija bo odkupljena za 15.000 STT bmto, avtor pa
bo dobil tudi možnost samostojne razstave v galeriji
GIS v letu 2000.
2. Poleg fotografije leta je komisija za naslovnice Gozdarskega vestnika v letu 2000 izbrala posnetke naslednjih avtorjev: Marje Zorn (2 fotografiji), Špele
Habič (2 fotografiji), Roberta Brusa (2 fotografiji)
in Stanka Pelca (1 fotografija). Fotografije za naslovnice bodo odkupljene po l 0.000 SIT bruto.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim na natečaju in
nagrajenim avtorjem. Vaše izdelke vam
bomo vrnili v pisarni ZGDS, Večna pot 2, Ljubljana.

čestitamo

Uredništvo GV

Strokovno izrazje
Gozdarsko strokovno izrazje
Tem1inološka komisija je prevedla izraze ( 1.000) prvega zvezka Lexicona silvestre. Pripravljen je že tudi
prevod razlag. Objavlja še nekaj zanimivih izrazov, ki jih po daljši razpravi priporoča za uporabo.
Nemško geslo
(razlaga)

Slovenski prevod

89 .. O1.83 996 2486

postranski gozdni donos m;
Nebennutzung f; Nebenerzeugniss n;
Nebenprodukt n;
nelesni gozdni proizvod m
(vsi materialni donosi iz gozda z izjemo glavnega proizvoda, kije največkrat lesni donos)
907.01.60. 999 2470

Wohlfahrtswirkungen fpl des Waldes;
nematerialne koristi fpl gozda
Scbutz- und Erholungsleistungen fp!;
andeskulturelle und soziale Leistungen fpl
ies Waldes/ul/; Lnfrastrukturleistungen fpllww/
(funkcije gozda za zadovoljevanje blagostanja človeške družbe; sem spadajo vplivi gozda na podnebje, na
preskrbo z vodo, na vodni režim v deželi, na zdravje ljudi in drugo)
3aummotorsage f
(motoma žaga za obvejevanje

motoma drevesna žaga f;
motorna obvejevalka f
stoječega

drevesa)
Marjan Lipoglavšek
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Kazalo letnika
Gozdarski vestnik, letnik 57, vsebina:
1. Gozdnogospodarsko
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krajinska ekologija

Gozdna in zgodovinska učna pol Stari grad Radlje oh Dravi, Jerneja Čoderl . ............. ..... ... .... ........ .. .. .............. ............ 35
Gozdarstvo ni več tako enostavno, kolje bilo- Konferenca o upravljanju gozdov v zavarovanih in
rekreacijskih območjih (Forest man agement in Designated Conservation and Recreation Areas)
Firence, 7.-11 . oktober 1998, Robert Hostnik ......... ..... .. .. ............. .... .. ... ....................... ........ ............. ...... .. ................. .. 37
Rastni trendi v evropskih gozdovih, Kaisu Makkonen-Spiecker. Marijan Kotar ........ .... .......... ... ...... ...... ......... .... ..... ...... 141
Pomen gozdne drevnine v agrarni krajini , Janez Pirnat ......... ... .. ........ .......................... .. ........ ................... .. ......... .... .. ...... 149
Gozdni ostanki kot življenjski prostor divjih živali. Branko Vajnd01jer ...... .... ......... .......... ....... ...... .... ............... ........... .. 153
Tudi s skupinami in pasovi gozdnega drevja zunaj gozda moramo ravnati načrtno , Živan Veselic ..... ...... ........ ............ 155
Določanje erozijsko ogroženih območij v Sloveniji, Aleš Horvat ... ....... ........ ....... .... ....... ................... .................... ......... 186
Rekreacija in turizem kot naspro~e varstvu narave, Ulrike Prohstl .... .... .... .......... ...................... ..................... ................ 245
Rekreacija v naravi -načela varstva narave in možnosti za rekreacijo v Triglavskem narodnem parku,
Jvlartin Šolar .. ............. ........ .... ......... ...... ... ..... ........ ... ........ .................. .. ............... .. .... ... ... ..... .......... .. ... .. .. .. ..... .. ............... 247
Zaščita in ureditev Trnovskega gozda v vzgojno-izobraževalne namene, Edo Kozorog ..... ........ ... .......... ..... .................. 252
Program razvoja socialnih vlog snežniških gozdov, Špela Habič .... .... ............. .. .......... .. ..... ... .............................. .... ....... 254
Gozdarski utrip v severnoprimorskih mestnih gozdovih, Danijel Oblak .... ...... ..... ........ .... ....... ...... ............... ..... ..... ....... 262
Pokljuka- opevana in žrtvovana?, Lojze Budkovic ........ ........... .. ....... .... .. ........ ........................ ...... .... ........................ ...... .. 266
Namen, usmeritev in aktivnosti komisije za razvoj turizma v gozdnem prostoru, Jan ez Pogačnik ............................... 269
Projekt COST E4 "forest Reserves Research Network" (Evropska mreža gozdnih rezervatov in
raziskav), Jurij" Diaci ................ ... .................. ...... .. .................. ..... ......... .............. ................ ................... ....... ....... .. ....... 271
Prirastki, etati in akumulacija v slovenskih dinarskih gozdovih, Edvard Rei:Jula .. .............. ............... .. .... ..... .................. 306
O gozdovih Triglavskega narodnega parka , Miha Marenče .. ..... .... ....... ........... ..... ..... ...................................... ........ ......... 335
Prikaz metod za spremljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, Živan Veselič ................. ... .... ............ ......... .. ........ .. 343
Roška pešpot, Janez Konečnik .............. .................. ........................ ........... .... .......... ......... .... .. ... .. ....... ......... ... .. ............. .. .... 400
Gozdna učna pot Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki, Vladimir Vi/man ... .. ............. .. ...... ......................... 462
2. Gojenje gozdov, gozdna ekologi,ia,

drevesničarstvo,

genetika, varstvo gozdov

Floristična

in vegetacijska opazovanja v ostenjih severovzhodne Kostelske, Marko Acce/lo ................ .. ...... .................. .. 3
Zgornja gozdna meja v Notranjem Bohinju, Aleš Kadunc, Tihomir Rugani ..... ...... .... ... ........ ........ .. ... .... ................ ... ........ 23
Poročilo o li. delavnici javne gozdarske službe "Gozdna rastišča in razvoj :;estojev na Sežansko-Komenskem
Krasu" (Sežana- Lipica, 24 . -25 . november 1998), Franc Ferlin ..... .. .. .. .. ....... ................... .. .. ........ ... .... .................. .. 34
Pomen gozdnega roba za biotsko raznolikost, s poudarkom na plenjenju nameščenih ptičjih gnezd,
Boš(jan Pokorny ............. .. ................. ............. .......... ...... ... .......... .......... ... .. .. .... .. ..:.. ......... ............ ............ .................. ...... . 59
Naravne danosti, onesnaževanje okolja in stanje vegetacije na območju Zasavja, Natalija Vidergar-G01j11p.
Franc Batič ....... ...... .. .. .... .......... ......... .... .. ......... .. .... ....... ....................... .......... ......... .. ... ... ..... ...... ... ........ ...... .......... ....... .. ... 80
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Gozd in gozdni potok -nedeljiva celota, Boštjan Pihler ...... ....... .... ..... .... .. ........ ................................ .... ....... .......... ......... . 173
Pomen varstva gozdnih potokov na primeru Kosce, Lado Kutn01; Katarina Groznik ................................... .... ............ 195
Sodobni načini varsrva pred porušitveno erozijo, Marij"an Zemljič, Aid Horvat ................. .. ............ ... ......... .. .. .. .. ......... 207
Ozelenitev strmih ogolel ih pobočij z uporabo rastne pul pe, Darjo Du rjava, Jože Papež ........... ............ ... ... ...... ... ......... 2 14
Zgradba pragozd nega ostanka Bukov vrh, Jože Kovac ............. ........ .. .... .. .... ... ... .. .... .. .. .. .... ............... ...... .. ... ... ... .. ............. 227
Mednarodna znanstveoa konferenca UNESCA "Ogenj v sredozemskih gozdovih: preprečevanje gašenje - erozija lal - pogozdovanje". Maja Jurc. Andrej Koble1; Jošt Jakša ... ................. ......... ...... ................... .... .. 272
Gozdni rezervat Veliki Bršljanovec, Bogdan Magajna ... ....... .... .... ... ............ ... .................. ....... .... ... ................. .. ........ .... ... 291
Nekatere vrste iz družine lilijevk (Liliaceae) in njihov indikatorski pomen, Lado KutnQJ; Lado Eleršek .................... 315
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Dragutin

Pičman ... ....... .... .. ........ .. .. .... ... ..... ... ...... .. ... .. .. .. ... ..... ... .... .. .... ....... .... ... ..... ....... .... .... ..... ... ... ...... ..... .......... .... .. ....

331

Mednarodni projekt BEAR- Kazalci za spremljanje in vrednotenje biotske pestrosti evropskih gozdov
(lndicators for Monitoring and Evaluation of Forest Biodiversity in Europe), Jurij Diaci .............. ... .. ...... .... ......... 338
Druga mednarodna delavnica sekcije IUFRO 7.03.1 O Melhodology in Forest Insecl and Disease
Survey in Central Europe v Švici, Sion-Chateauneuf, Maja Jurc ................. .. .... ......... .... ......... ...... ......... ...... .. .. ......... 34!
Gojitvene lastnosti črne jelše v Polanskem logu, Miloš Kecman .... ....................... .......... ........... ............... .... ... ................ 355
Novo in neznano o rastlinstvu in rastju z območj a nad Srobotnikom ob Kolpi, Marko Acceto ..... ......... ..................... .. 368
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Redno in nemoteno izhajanje Gozdarskega vestnika v letu 1999 so s svojimi
prispevki zagotovili:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS, Podjetje za urejanje hudournikov d. d., Soško gozdno
gospodarstvo d.d., Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Gozdno
gospodarstvo Nazarje d.d., Gozdno gospodarstvo Postojna d.d., Gozdno
gospodarstvo Bled d.d., Ego les d.d. (GG Kranj), Hyundai Avto Trade, Balavto
d.o.o., Kestrel d.o.o., Tabakum d.o.o., Chromcom d.o.o., Intergozd d.o.o., PPC
Gorenjski sejem Kranj d.d. in Mazora s.r.l.
Vsem se najlepše zahvaljujemo za izkazano zaupanje in želimo
uspešno novo leto 2000.
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Še pomnite deževnega dne na smučišču Rog Črmošnjice?
Z dobro voljo organizatorja (Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Novo mesto)
je bil 5. marca letos uspešno izpeljan gozdarski smučarski dan, Gače '99.
Tekmovanje je najuspešneje končalo Gozdarsko društvo Postojna, ki je z
navdušenjem sprejelo organizacijo naslednjega slovenskega smučarskega
gozdarskega tekmovanja.

Skupaj s prvo snežno odejo vas postojnska človeška ribica
opozarja, da je čas za pripravo na
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SlOVENSKO GOZDARSKO SMUČARSKO PRVENSTVO ,
ki bo (predvidoma)

v drug· polovici jan"ua rja 2000
na smučišču KALIC pri Postojni.
Vse člane gozdarskih društev pozivamo, da sprejmete izziv ter se
udeležite prvega gozdarskega prvenstva v novem tisočletju.
Več

informacij lahko dobite na telefonu 067/27-006-17 (Tone Smrekar)
ali 067/25-222 (Bogdan Plesničar). Razpis s propozicijami bodo
društva prejela po pošti.

SE VIDIMO NA KAL/ČU!

GG, gozdno
gospodarstvo
bled, d.d.

Bled, Ljubljanska c.
h.c.: (064) 748 000
fax: (064) 743 554

DRUŽBA S 51 LE-rNIMI IZKUŠNJAMI IZVAJA

>
>
>
)-

Vsa gozdarska dela

Gradbene storitve

Transportne storitve

Avtomehanične

storitve

)- Odkupuje gozdne proizvode po konkurenčnih cenah

************************
Vsem poslovnim partnerjem in bralcem Gozdarskega
vestnika želimo uspešno novo leto 2000.

