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Pri založbi Slovenska matica je izšla knjiga 
prof. dr. Marijana Katarja in dr. Roberta Brusa 
Naše drevesne vrste. V knjigi je na vsem ra
zumljiv način izčrpno predstavljenih vseh 71_ 
domačih drevesnih vrst. Vsaka vrsta je pred
stavljena s podrobnim morfološkim opisom, 
prikazane so njena razširjenost, rastiščne po
trebe, prirastoslovne in gojitvene lastnosti, 
uporaba, simbolika in druge zanimivosti. Knji
ga je po eni strani uporabna kot dragocen štu
dijski pripomoček za študente gozdarstva in 
podobnih smeri, po drugi strani pa je namen
jena tudi vsem gozdarskim strokovnjakom. V 
knjigi je več kot 450 izvirnih barvnih fotografij, 
ki nazorno prikazujejo vse rastlinske dele in 
so nam v veliko pomoč pri prepoznavanju dre
vesnih vrst. 

Knjigaje trdo vezana, njena velikost je 26,5 
x 21 cm, obseg pa 320 strani. 

Knjigo lahko kupite po 30 % znižani ce
ni, tj. za 8.856,00 SIT, vsak delovni dan od 8. 
do 13. ure v Slovenski matici v Ljubljani na 
Kongresnem trgu 8/1, lahko jo naročite po 
telefonu (061) 12 63 190 ali po pošti. 
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Kulturna krajina brez kulturne vsebine .. ali je to mogoče? 

Naše predstave o naravi so različne. Vsak si naravo predstavlja po svoje: 
naivno, spekulativno, nestrokovno, znanstveno, božje itn. ln vendar se 
moramo z vso resnostjo potruditi, da poskušamo naravo dojeti. S tem pa 
tudi bistvo človekovega izvora in početja. 

Raziskovati naravo pomeni dojemati samega sebe. Ustvariti je treba 
kulturen odnos do narave- do narave, ki je skromna in prav v tej skromnosti 
tudi enkratno uspešna. 

Stari narodi so iz spoštovanja do božanstev ohranjali svete gaje in 
drevesa. Kasneje so bili izjema predvsem redki večJI posestniki in kmetje, 
ki so praviloma gojili ljubezen do gozda in gozd varovali. Današnja vaška 

in mestna folklora z vso nesnago v naših gozdovih, potokih, rekah, z neprimernimi odpadki 
pod posameznim drevjem in skupinami dreves sredi polj pa kaže, kako nespoštljiva se današnji 
prebivalec vede do matere narave. 

Kulturo naroda se presoja tudi po ohranjenosti gozda in drugih naravnih ekosistemov, npr. 
voda, po spoštljivem odnosu do vsega živega in neživega, po dojemanju medsebojne vz ročne 
povezanosti vsega, kar nas obdaja. 

Kultura pomeni sozvočje z naravo. Kultura pomeni ne ropati naravnih bogastev. Dovo~·eno 
si je le z odgovornostjo izposojati naravne dobrine in jih celostno uporabljati, ker je le na ta 
način mogoče prispevati k trajnostnemu razvoju človeka z naravo. Tako dojeta kultura zahteva 
pravo demokracijo družbe, spoštovanje in glas preteklih rodov ter glas bodočih rodov, ki so 
pred vrati in nas opozarjajo na ropanje naravnih dobrin bodočim generacijam z uničevanjem 
okolja. 

Desetletja preobrata v načinu razmišljanja po letu 1948 so omogočila odlične uspehe z 
gozdom v Sloveniji. Zato lahko s ponosom vprašamo: Slovenec, kdaj boš spoznal, kako je 
dežela po letu 1950 po stoletjih ropanja gozda zopet zazelenela? Čakamo ekološko osvešče
nost, da se bo kdo zahvalil slovenskim gozd arjem, ki so nam vrnili gozd, ki je na poti v ponovno 
revitalizacijo. Slovenski človek je navajen, da občuduje vse, kar je tuje. Slovenski gozdarji pa 
so menili, da je naše enako dobro kot tuje in to s strpnim delom tudi dokazali. To je bilo storjeno 
zavestno, ko je Slovenija spoznala skrb vzbujajoče stanje naših gozdov, nastalo s stoletja 
trajajočim ropanjem. 

Dosedanji uspehi z delom v gozdovih ustvarjajo pogoje, da bo mogoče deželo revitalizirati. 
Ustvarjajo se naravnejši pogoji, ki bodo omogočili tudi na drugih področjih človekovega dela 
naravi ponuditi roko sprave. Toda le pod pogojem, da bo slovensko gozdarstvo svoje kulturno 
poslanstvo lahko nadaljevalo. Vsa odgovornost je odvisna od politične modrosti. Če je ne bo, 
bomo zopet zapadli v ponovno naravno, gospodarsko in duhovno revščino. 

Gozdarstvo se zaveda, da mora razvijati dialog med človekom in naravo. To dolgujemo 
našim prednikom in, razumljivo, bodočim rodovom ter živlJenju nasploh. Naravnanost, ki jo 
zato razvijamo, se glasi "šola življenja ohranjevalne strpnosti", in le-tej se je treba v bodoče 
še naprej posvečati z istimi sredstvi kot doslej. 

prof. dr. dr. he. c. Dušan Mlinšek 
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Znanstvene razprave 
GDK: 148.5 (497.12 Kamniško-Savinjske Alpe) 

Ptice gnezdilke bukovo-smrekovega gozda na planoti Dobrovlje v 
Kamniško-Savinjskih Alpah 
Breeding Bird Assemblages of Beech-Spruce Forest on Dobrovlje Plateau in the 
Kamnik-Savinja Alps 

Milan VOGRIN* 

Izvleček : 

Vogrin , M.: Ptice gnezdilke bukovo-smrekovega gozda na planoti Dobrovlje v Kamniško-Savinjskih Alpah . Gozdarski 
vestnik, št. 1/2000. V slovenščini, s povzetkom v angleščini , cit. lit. 49. Prevod v angleščino: Milan Vogrin . 

Leta 1998 je bil na planoti Dobrovlje (Kamniško-Savinjske Alpe), v bukovo-smrekovem sestoju, ki meri 13,3 ha, 
izveden kartirni popis ptic gnezdilk. Ugotovljenih je bilo 25 vrst, skupna gostota pa je znašala 62,4 parov/1 O ha . 
Najpogostejši vrsti sta bili Regu/us regu/us in Parus afer, ki sta skupaj dosegli 31 %vseh parov. Zastopanost selivk z 
eno samo vrsto je bila izredno nizka. Glede na biomaso so bile najmočneje zastopane vrste, ki gnezdijo v krošnjah 
dreves. Glede na število gnezdečih vrst in gostoto je tukajšnja združba najbolj podobna ugotovljenim združbam drugod 
na Dobrovljah. Pri primerjavi z Sorensenovim in Renkonenovim indeksom pa tistim, ki ležijo na podobni geografski 
širini. 

rKijučne besede: ptice gnezdilke, združbe ptic, bukovo-smrekov gozd, Kamniško-Savinjske Alpe, planeta, Dobrovlje. 

Abstrract: 
Vogrin, M.: Breeding Bird Assemblages of Beech-Spruce Forest on Dobrovlje Plateau in the Kamnik-Savinja Alps. 

Gozdarski vestnik, No. 1/2000. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 49. Translated into English by Milan 
Vogrin . 

ln 1998 survey on breeding bird s was carried out ona sample plot of 13.3 ha in the beech-spruce forest on Dobrovlje 
'Karst Plateau in the Kamnik-Savinja Alps. 25 species were breeding within a mapping plot, reaching a density of 62.4 
pairs per 1 O ha. Looking at the overall abundance, Regulus regulus and Paru s ater possess. together 31 perce nt of all 
territories. Number of migrants presented with one species only was very low. The most numerous group according to 
its biomass was a group of species that nests 1in the crown with 75.5 percent. The breeding bird assemblage near 
Kraple farm has a composition of species and its density similar to assessed associations ilil other paris of Dobrovlje 
Plateau . According to Sorensen and Rekonen Index the similarity of bird assemblages depends also on geographical 
position and Jatitude. 

Key words: breeders, bird assemblages, beech-spruce forest, Kamnik-Savinja Alps, plateau, Dobrovlje. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Slovenija velja za zelo gozdnato državo, saj kar okrog 1,1 milijon ha 
oziroma 54% države porašča gozd (PERKO 1 POGAČNIK 1996, PIRC 
VELKAVRH 1998). Takšna gozdnatost Slovenijo uvršča v sam vrh najbolj 
gozdnatih držav, ne le v Evropi, temveč celo na svetu (ANKO 1996). 
Gozdovi so bistveni za ohranitev vseh oblik življenja, imajo pa tudi velik 
gospodarski pomen. Glede na te podatke bi lahko pričakovali precej razis
kav o gozdni favni, še posebej o pticah, saj le~ te naseljujejo vse vrste gozdov 
in so povrhu vsega še dobri bioindikatorji v naravi (npr. PIENKOWSKI 
1991 ). Vendar pa ni tako. Objavljenih raziskav s kvantitativnimi podatki o 
združbah ptic, ki naseljujejo gozdove, imamo pri nas le nekaj (npr. PERU
ŠEK 1991 , 1998, VOGRIN 1997, 1998). Nasprotno pa to velja za druge 
evropske države, kjer je kakovostnih raziskav o združbah ptic, ki naseljujejo 
najrazličnejše tipe gozdov, izredno veliko. Raziskave, ki zajamejo le eno 
gnezditveno sezono, niso prav nič posebnega; vse več je takšnih, ki poda
jajo rezultate za daljše časovno obdobje (npr. TOMIAtOJC et al. 1984, 
SELUN 1988, TOMEK 1992, TOMIAtOJC/WESOtOWSKI1994, TOMIA
tOJC 1 WESOtOWSKI1996, WESOtOWSKI 1 TOMIAtOJC 1997). 
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Vogrin . M.: Ptice gnezdllke bukovo-smrekovega gozda na planoti Dobrovlje v Kamniško-Savinjskih Alpah 

V tem delu predstavljam ptice gnezdilke bukovo-smrekovega gozda na 
Dobrovljah v Kamniško-Savinjskih Alpah, analiziram združbo gnezdilk in 
podajam primerjavo s podobnimi raziskavami . 

2 OPIS OBMOČJA 
2 DESCRIPTION OF THE AREA 

2.1 Splošni opis 
2.1 General description 

Dobrovlje so prostrana planota, ki se razprostira vzhodno od Menine 
planine, med spodnjo Zadrečko in spodnjo Savinjsko dolino. Dobroveljska 
planota je v glavnem zgrajena iz zgornjetriasnih apnencev in dolomitov, 
vmes pa naletimo tudi na vododržne kamnine. Pobočja so kratka, strma, 
močno gozd nata in redko obljudena. Razgibali so jih hudourniški potoki, ki 
so vanje vrezali ozke in globoke grape. Vrh planete je zaradi prepustnih 
apnencev kraško močno razjeden. 

V padavinskem režimu se na Dobrovljah prepletajo značilnosti celin
skega in sredozemskega podnebja. Padavinski višek je praviloma jeseni 
(oktober ali november). Drugi padavinski višek je poleti. Planeta ima letno 
od 1.300 do 1.500 mm padavin . 

Dobrovlje so zadnji člen gorskega sveta, ki ga še prištevam o k Savinjs
kim Alpam (MELIK 1954). Podobno razčlenitev podaja tudi Perko (1998), 
ko Dobrovlje na osnovi regionalizacije prišteva h Kamniško-Savinjskim 
Alpam. Obravnavano območje sodi v predalpsko območje (MARINČEK 
1987). 

Večina planete je zaraščena z gozdom. Prevladujejo združbe Abieti
Fagetum Prea/pinum, Fagetum Submontanum Prealpinum, Ostryo-Fage
tum, Querco-Luzufo Fagetum. Čeprav je planeta pretežno gozdna~a, so 
na nekaterih mestih prisotne tudi prepadne stene, imenovane tudi peči. V 
večini primerov gre za manjše stene, ki so večinoma porasle z grmovjem 
in posameznim drevjem. Pašniki in redki travn iki se nahajajo predvsem na 
vrhu planete ter v okolici posameznih domačij. So pretežno negnojeni in 
sodijo v red tako imenovanih suhih travišč . Na Dobrovljah je izredno malo 
površinske vode . To še posebej velja za stoječe vode. Med tekočimi vodami 
so· najštevilnejši manjši hudourniški potočki, ki lahko občasno tudi presah
nejo. 

Planeta je redko naseljena, večina ljudi si je izbrala za svoje domove 
selišča na najmanj rodovitnem delu posesti, na meji dveh površinskih oblik, 
na prehodu ene kamnine v drugo· in v bližini virov pitne vode (NATE K 1984 ). 

2.2 Opis raziskovalne površine 
2.2 Description of the study area 

Območje, kjer so bili zbrani kvantitativni podatki o gnezdilkah, se nahaja 
v bližini domačije Kraple, in sicer na delu odseka 290A, kjer je del večjega 
gozdnega kompleksa. Nadmorska višina se giblje med 700 in 750 metri. 
Površina, ki je bila določena za raziskavo brez poprejšnjega poznavanja 
sestaja gnezdilk, meri 13,3 ha. Prevladujoča združba v odseku 290A je 
Querco-Luzulo Fagetum, ki je zastopana z 80 %, združbi Fagetum Sub
montanum Praealpinum in Ostryo-Fagetum pa vsaka z 1 O %. 

Lesna zaloga, ki je podana v preglednici 1, se nanaša na sestoje celot
nega odseka 290A, ki sicer meri 42,12 ha, in zato lahko odstopa od lesne 
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zaloge na raziskovalnem območju . Domnevam pa, da odstopanje ni veliko, 
kar velja tudi za sestavo drevesnih vrst, saj sem na terenskih obhodih ocenil, 
da so tako drevesne vrste kakor tudi lesna zaloga po celotnem odeseku 
dokaj enakomerno razporejeni. 

Tako na omenjeni raziskovalni ploskvi kakor tudi na celotnem odseku 
in v okolici se opravlja sečnja. 

Odsek 1 Section 290A 
Debelina (cm) lglavci Li stavci 
Thickness (cm) Coniferous trees Deciduous tree 

10-29 1.896 1.190 

30-49 3.438 2.777 

nad 1 over 50 265 573 

Skupaj 1 Total (!W) 5.599 4.540 

m3/ha 133 108 

Prevladujoči vrsti glede na pokrovnost sta smreka (Picea abies) , ki je 
zastopana z 52 Ofo, in bukev (Fagus sylvatica) s 37 %. Ostale vrste, ki so 
zastopane z več kot 1 %, so še gorski javor (3 %), veliki jesen (Fraxinus 
excelsior) (2 %), graden (Quercus petraea) (2 %) in jelka (Abies alba) (1 %). 
Podatki so povzeti iz Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje (1992). 

V podrasti prevladujeta predvsem borovničevje (Vaccinim myrtillus) in 
orlovska praprot (Pteridium aqu/inum), ki sta zastopana predvsem na 
grebenih in pobočjih. V grapah je zeliščna vegetacija skoraj povsem od
sotna, pogostejša pa je na grebenih, kjer rastejo predvsem mlada drevesca 
dominantnih vrst. Po robu raziskovalne ploskve poteka makadamska cesta, 
na drugi strani raziskovalne površine pa je hudournik Suha, ki je bil v času 
raziskave povsem brez vode. 

3 METODE DELA 
3 METHODS OF WORK 

3.1 Terenski del 
3.1 Field investigation 

Gnezdilke na izbrani gozdni površini sem popisoval po kartirni metodi 
(BIBBY et al. 1992, GIBBONS et al. 1996) od marca do julija 1998. Pri 
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Pregledn ica 1: Lesna zaloga (m3) 

na raziskovalni površini 
Table 1: Growing stock (m3) in 
swveyed area 

Slika 1: Del raziskovalnega ob
močja ob hudourniku Suha 
Figure 1: Part of research area 
afong Suha torrent 
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delu sem si pomagal s karto medla 1:5.000, v katero sem beležil tudi vse 
podatke o zabeleženih pticah. Popisoval sem v zgodnjih jutranjih urah. Za 
celoten popis sem porabil 4 do 6 ur. Na raziskovalni ploski sem opravil 
tudi en večerni in nočni popis. Skupaj sem opravil deset terenskih dni. 
Raziskovalne površine sem si zaradi lažje orientacije poleg gozdarskih 
označb označil še z barvno folijo, ki sem jo pritrdil na drevesa. Ocenjujem, 
da so bile s takšnimi popisi narejene minimalne napake pri štetju gnezdeč ih 
parov. Potrebno pa je opozoriti na tako imenovane problematične vrste, 
kot so npr. clkovt (Turdus philomelos), rumenoglavi kraljiček (Regullus 
regullus) in rdečeglavi kraljiček (Regu/us ignicapil/us}, pri katerih lahko pride 
do podcenitve celo do 30% (zbrano v: VOGRIN 1997). število parov v 
tem delu enačim s številom teritorijev. V kolikor je teritorij določene vrste 
segal tudi izven raziskovalnega območja, sem tak teritorij štel kot pol 
teritorija oziroma kot pol para. 

3.2 Obdelava podatkov 
3.2 Data processing 

Za gnezdilce na izbrani gozdni površini podajam dominanco : 
D;:::. n/N x 100; 
n -število osebkov (parov) določene vrste v popisu, 
N- število vseh osebkov (parov) v popisu. 

Vrste so lahko: 
evdominantne 
dominantne 
subdom inantne 
recendentne 
subrecendentne 

nad 10% 
5-10% 
2-5% 
1-2% 
pod 1% 

Za vse gnezdeče vrste na izbranih gozdnih raziskovalnih površinah 
navajam tudi gostoto. Le-to podajam kot število gnezdečih parov na 1 O 
ha. 

Gozdne vrste sem glede na način gnezdenja razvrstil v duplarje, prosto
gnezdilce in talne gnezdilce (TOMIAtOJC et al. 1984 ). Med talne gnezdil ce 
uvrščam tiste vrste, ki običajno gnezdijo pod 1,5 m -na tleh in v nizkem 
grmovju (LUNI AK 1980, 1981, BIADUN 1994 ). Glede na tip prehrane sem 
gnezdilce razdelil v tri skupine: žužkojede in karnivore, semenojede in 
herbivore ter vsejede (omnivore) (TOMIAtOJC et al. 1984, CRAMP 1 
SIMMONS 1986, TOMIAtOJC 1 WESOtOWSKI1990, PEARSON 1 LACK 
1992, CRAMP 1 PERRINS 1994 ), glede na status pa v stain ice, klateže in 
selivke (TOMIAtOJC et al. 1984, MOREL 1 YVONNE MOREL 1992, PEAR
SON 1 LACK 1992). Pri razdelitvi vrst glede na tip prehrane je potrebno 
opozoriti, da takšna razvrstitev velja samo za gnezditveno obdobje. 

Za gnezdilke podajam tudi njihovo biomaso, ki jo povzemam po Cramp
Simmonsu (1986), Cramp-Perrinsu (1994) in Kooikerju (1994 ). 

Posamezne združbe gnezdilcev med sabo primerjam s pomočjo Soren
senovega indeksa: QS = 2c/(a + b) x 100 (SOUTHWOOD 1978, TOMIA
tOJC et al. 1984 ); 

a -število vrst, ki so v prvi združbi, 
b - število vrst, ki so v drugi združbi, 
c- število vrst, skupnih prvi in drugi združbi . 
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Vrsta f Species 
1. Rumenoglavi kraljiček (Regu/us regu/us) 
2. Menišček (Parus ater) 
3. Stržek (Trogfodytes trogfodytes) 
4. Vrbja listnica (Phyfloscopus coflybita) 
5. Crnoglavka (Sylvia atricapilla) 
6. Taščica (Erithacus rubecula) 
7. Ščinkavec (Fringifla coelebs) 
8. Rdečeglavi kraljiček (Regu/us ignicapi/Jus 
9. Kos (Turdus merula) 
10. Cikovt (Turdus philomelos) 
11 . Copasta sinica (Parus cristatus) 
12. Velika sinica (Parus major) 
13. Močvirska sinica (Parus palustris) 
14. Grivar (Cofumba palumbus) 
15. Veliki detel (Oendrocopus major) 
16. Drevesna cipa (Anthus trivialis) 
17. Carar (Turdus viscivorus) 
18. Gorska sinica (Parus monfanus) 
19. Brglez (Sitta europaea) 
20. Dolgoprsti plezavček (Certhia familiaris) 
21. Krekovt (Nucifraga caryocatactes) 
22. Šo ja (Garrulus glandarius) 
23. Mali krivokljun (Loxia curvirostra) 
24. Dolgorepka (Aegithalos caudatos) 
25. Plavček (Parus caeruleus) 
26. Lesna sova (Strix a/uco) 
27. Golob duplar (Columba oenas) 
28. Kukavica (Cuculus canorus) 
29. črna žalna (Orycopus ma1tius) 
30. Siva žalna (Picus canus) 
31 . Kalin (Pyrhufla pyrhulla) 
32. Čižek (Carduelis spinus) 
33. Rumeni strnad (Emberiza citrinefla) 

Skupaj 1 Total 

N 
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13 
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Gnezdišče 
o G Nesting habits 

15,7 1 9,8 p 

15,7 9,8 p 1 
9,6 6,0 T 

1 

9,6 6,0 T 
7,2 4,5 T 
6,0 3,8 T 
4,8 3,0 p 

4,8 3,0 p 

3,6 2,3 p 

2,4 1,5 p 

2,4 1,5 1 D 

2.4 1 1,5 D 

2.4 1,5 D 1 

1,2 0,75 p 

1,2 0,75 PD 
1,.2 1 0,75 T 
1,2 1 0,75 p 1 

1,2 0,75 D 
1,2 0,75 D 

1 1.2 0,75 D 
1,2 0,75 p 

1,2 0,75 1 p 

1,2 0.75 p 

0,6 0,75 1 
p 

0,6 1 0.4 o j 

1 - -
- - -
- -

-
- -

-
- - -
- - -

100 62,4 -
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Vogrin. M.: Ptice gnezdi lke bukovo-smrekovega gozda na planoti Dobrovlje v Kamniško-Savinjskih Alpah 

Slika 2: Menišček Parus afer je sodil med Slika 3: Čeprav je na raziskovalni površini gnezdil le en par goloba grivarja 
najpogostejše gnezdilke na raziskovalni površini (Columba palumbus), je le-ta prispeval največji delež k celotni biomasi 
Figure 2:Parusaterbelongstothemostfrequent združbe gnezdilcev (vse foto: M. Vogrin) 
nesting birds on the research area Figure 3: Even though only one pa ir of Columba pal um bus ha s been ne sf

ing on the research area, it had contributed the biggest share to total biomass 
of breeding bird assemb/ages (all photo: M. Vogrin) 
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Identična združba je tista, kjer je vrednost QS > 80 %, podobna, kjer je 
QS med 60 in 80 %, in popolnoma različna, kjer je QS < 60% (BIADUN 
1994). 

Prime~avo med posameznimi združbami podajam tudi z Rekonenovim 
indeksom (TROJAN 1981 ): Re = L dimin; 

d - dominanca i-te vrste. 

Združbi sta identični, kadar je Re> 70 %, podobni , kadar je Re> 50%, 
in popolnoma različni, kadar je Re< 50% (BIADUN 1994). 

Pri statistični obdelavi uporabljam zaradi nenormalne porazdelitve ne
parametrična testa, in sicer x2 in Kruskai-Wallisov test (SO KAL 1 ROHLF 
1995)_. Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 6.0 za Windows. 

4 REZULTATI 
4 RESULTS 

V preglednici 2 navajam gnezdilke, ki so bile ugotovljene pri gnezden ju 
v bukovo-smrekovem sestoju velikosti 13,3 ha. Poleg vrste podajam tudi 
število parov, njihovo dominanco in gostoto. 

Pri gnezdenju je bilo ugotovljenih 25 vrst, poleg teh pa se je na obrav
navanem območju zadrževala še osem vrst, ki so gnezdile v bližnji okolici 
oz. so gnezdile na obravnavani površini, vendar so njihovi teritoriji večji od 
raziskovalnega območja . Pri teh navajam le prisotnost. Skupaj je gnezdila 
83 parov, kar znaša 62,4 parov/10 ha. 

Najvišjo dominanco sta dosegla menišček (Parus afer) in rumenoglavi 
kraljiček, ki sta dosegla tudi najvišjo gostoto (preglednica 2). Skupaj je bilo 
v bukovo-smrekovem sestoju ugotovljenih 6 dominantnih vrst (24% vseh 
gnezdečih vrst). 

GozdV 58 (2000) 1 
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Med gnezdilkami jih je 8 (32 %) gnezdila v duplih , 12 (48 ·%)je bilo 
prostognezdilk. 5 vrst (20%) pa je gnezdi lo na tleh (preglednica 2). Razlika 
med skupinami glede na število vrst ni pomembna (x2 = 2,96, df = 2, 
P > 0,05). Od 25 gnezdilk je 18 vrst (72 %) sodilo med žužkojede oziroma 
karnivore, 2 vrsti (8 %) med rastlinojede, 5 vrst (20 %) pa med vsejede. 
Razlika med temi skupinami je statistično pomembna (x2 = 17,36, df = 2, P 
< 0,001 ). Samo ena vrsta (4 %) je sodila med selivke, kar 19 vrst (76 %) je 
bilo stalnic, 5 vrst (20 %) pa je sodilo med delne selivke, ki se tudi pozimi 
pojavljajo pri nas, zato sem jih označil kot klateže. Tudi v tem primeru je 
razlika statistično zelo pomembna (x2 = 21 ,44, df = 2, P < 0,001 ). 

Skupna biomasa gnezdilcev znaša 4.467 g, kar pomeni 3.359 g/10 ha. 
Največji delež biomase odpade na grivarja (Columba pafumbus), čeprav 
je gnezdil le en par, sledi pa mu kos (Turdus merufa) (preglednica 3). 

Skupna biomasa Gostota 
Total biomass Density 

Zužkojede in karnivore vrste - C 2.415 (54%) 54,9 
lnsectivorous and carnivorous species 

Vsejede vrste 1 Omnlvorous species - O 1.024 (23 %) 6 

Rastlinojede in semenojede vrste - H 1.028 (23 %) 1,5 
Herbivorous and granivorous species 

Duplarji 1 Primary hoJe breeders - PD+ D 413(9,2%) 7,9 

Proste gnezdilke 1 Open crown nesters - P 3.372 (75,5 %) 33,45 

Talne gnezdilke 1 Ground nesters - T 682 (15,3 %) 21,05 

Stalnice 1 Residents- S 2.799 (62,6 %) 1 45,9 

Selivke 1 Migrants - TS 328 (0,7 %) 
1 

0,75 

Klateži 1 Short distance breeders - K 1.636 (36,6 %) 15,75 

Delež posameznih skupin glede na gnezdišče, prehrano, status in gosto
to je podan v preglednici 2. Pri primerjavi biomase glede na način prehrane 
prevladujejo žužkojede in karnivore vrste, glede na izbiro gnezdišča pa 
tiste vrste, ki gnezdijo v krošnjah. Velik delež biomase pri prostognezdilkah 
odpade predvsem na predstavnike iz družine golobov in drozgov, zane
marljiv pa ni niti delež vran. Največjo biomaso dosežejo stalnice. Zanimivo 
je, da je statistična razlika med skupinami glede na biomaso pomembna 
samo pri vrstah glede na izbiro gnezdišča (Kruskal-Wallisov test= 7,60, 
df = 2, p < 0,05). 

Največjo skupno gostoto dosežeta skupini žužkojedih in karnivorih vrst 
ter stalnice (preglednica 3) . Pri razdelitvi gnezdilk glede na gnezdišče 
doseže največjo gostoto skupina ptic, ki gnezdi v krošnji. Zanemarljiv delež 
pri gostoti dosežejo skupine vsejedih, rastlinojedih oziroma semenojedih 
vrst ter selivke. 

5 RAZPRAVA 
5 DISCUSSION 

5.1 Velikost raziskovalne površine 
5.1 Size of the study area 

Velikost raziskovalne površine je glede na priporočilo Glutza (1962) (v: 
BERNET 1997) pod optimalno, saj pravi, da je za kartirni popis optimalna 

GozdV 58 (2000) 1 

Pregledmca 3: Skupna biomasa 
(g), v oklepaju v%, in gostota (G) 
(št. parov/1 O ha) gnezdilk bukovo
smrekovega gozda na raziskoval
ni površini glede na prehrano, 
gnezdišče in status 
Table 3: Total biomass (g) and 
density- G (no. of pairs per 1 O ha) 
of breeders of beech-spruce fo
rest near krapJe by feeding, nes
ting and migratory habits 
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Preglednica 4. Primerjava posa
meznih parametrov med različni
mi lokalitetami v srednji Evropi (1 
- podatek za leto 1988. 2 - podatek 
za leto 1989, 3 - podatek za leto 
1982, 4- podatek za leto 1990) 

. Tahle 4· A comparison of the re
su/fs of quantitalive studies made 
in beech-spruce forest on 
Dobrovlje and in similar forest in 
Central Europe (1 -data for 1988, 
2- data for 1989, 3- data for 1982, 
4- data for 1990) 

Lokaliteta 1 Locality 

Kraple (Querco- Luzu/o Fagetum) 

Waršava (urbani gozd) 

površina velikosti okrog 20 ha. Potrebno pa je dodati, da je tudi veliko drugih 
raziskovalcev ptice v gozdovih kartiralo na površinah, manjših od 20 ha, 
tako v tujini (npr. LU DER 1981, KIEŠ 1991, PECHACEK 1994} kakor tudi 
pri nas {PERUŠEK 1998). Na manjših raziskovalnih ·površinah se lahko 
zgodi, da ugotovimo večje število vrst, kot bi jih sicer, delno zaradi rob nega 
učinka, delno pa zaradi morebitnega dvojnega štetja. V primeru nekritičnosti 
se lahko zgodi, da upoštevamo tudi vrste, ki imajo teritorije bistveno večje 
od naše raziskovalne površine, čeprav se te vrste na raziskovalni ploskvi 
pojavljajo ali celo gnezdijo. Najbolje je, da takšne vrste pri nadaljnji analizi 
izločimo. Pri primerjavah z drugimi raziskavami moramo upoštevati tudi 
dejstvo, da število vrst običajno narašča z velikostjo raziskovalne površine. 
To pravilo velja tudi za gozdne vrste, kar sem preveril s pomočjo podatkov 
iz preglednice 4 (r5 = 0,59, P < 0,01, n = 28} . 

5.2 Zanimive vrste 
5.2 lnteresting species 

Zanimivo odkritje je ugotovljeno gnezdenje krekovta (Nucifraga caryo
catactes) na nadmorski višini 680-720 metrov. Glede na podatke z drugih 

Velikost št. vrst -št parov Vir 
Size No. of No. of pairs Source 
(ha) species /10 ha 

13,3 25 62,4 to delo 1 this work 

19 18 75 LUNIAK 1981 

Karpati (Dentario glandulosae - Fagetum typicum) 18 28 75 GtOWACINSKI 1990 

Karpati (Abieti- Piceetum montanum) 25 19 31 GtOWACINSKI 1990 

Berner Jura (Abieti- fagetum) 70 28 65 SCHAFFNER 1990 
1 

Bieszczady (Dentario glandulosae - Fagetum) 40 231 40,9 CICHON 1 ZAJAC 1991 

Babja gora (Fagetum carpaticum) 12 192 67,5 KIEŠ 1991 

Pragozd Pečka- sever (Abieti- Fagetum dinaricum) 20 36 85,7 PERUŠEK 1991 

Pragozd Pečka -jug (Abieti - Fagetum dinaricum) 20 39 75,3 PERUŠEK 1991 

Pragozd Pečka- sever (Abieti- Fagetum dinaricum) 20 36 85,7 PERUŠEK 1991 

Rajhenav - pragozd (Abieti - Fagetum dinaricum) 20 33 85,1 PERUSEK 1991 

Rajhenav - gospodarski gozd 20 32 79,1 PERUŠEK 1991 
(Abieti- Fagetum dinaricum) 

Zahodni Karpati (Piceetum excelsae - Tatricl!m) 10 91 50,0 SLIZOWSKI 1991 

Tatre (Piceetum tatricum) 13,5 133 35.7 GtOWACINSKI 1 
PROFUS 1992 

Polana (Acereto - Piceetum) 18 28 49,6 KROPIL 1992 

Ojcow (Pino - Quercetum) 10 194 63 TOMEK 1992 

Dabrowa (Molinio (caeru/eae)- Quercetum) 29,75 262 51,3 KOSINSKI 1 993 

1 Žofinsky pragozd (Abieto - Fagetum) 102,2 34 52,6 BURGER 1 KLOUBEC 1994 

Eckau (alpski mešan gozd) 17 222 37,9 PECHACEK 1994 
1 

Kuhroint (subalpinski smrekov gozd) 11,5 132 45,2 PECHACEK 1994 

Jenner (subalpinski smrekov gozd} 15 182 38,3 PECHACEK 1994 

Blatna - grajski park (Carpinion) 29 41 82,4 KLIMEŠ 1994 

Velika in Mala Fatra (smrekov gozd) 51 44 67,8 SANIGA 1995 

Lucerne (predalpski mešan gozd) 21,9 26 75,4 BERNET 1997 

Zovnek 1 (Yaccinio- Vitis ldeae- Pinetum) 29,5 25 35,6 VOGRIN 1997 

Polšak - bukov gozd 10 23 29,6 PERUŠEK 1998 11 

Polšak - smrekov gozd 10 24 46,1 PERUŠEK 1998 

Zovnek 2 (Luzu/o- Fagetum, Bfechno- Fagetum) 30,8 26 30,2 VOGRIN 1998 
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lokalitet v Alpah (npr. DVORAK et al. 1993) je to eno izmed najnižjih 
ugotovljenih gnezdišč te vrste v Alpah ter novo gnezdišče te vrste pri nas 
(GEISTER 1995). 

Prav tako je zanimiv podatek o gnezdenju goloba duplarja (Columba 
oenas) na nadmorski višini okrog 700 metrov. Njegova razširjenost v tem 
delu Alp ni bila poznana, izredno redek ali pa celo odsoten je tudi v drugih 
delih naših Alp (glej GEISTER 1995). V višjih legah je redek tudi v Avstriji 
(npr. DVORAK et al. 1993), v Švici pa gnezdi tudi do višine 1.300 m 
(GLAYRE 1 MAGNENAT 1984). Na podobni višini je bil pri nas viden tudi 
že na Pohorju (VOGRIN 1994a). 

5.3 številnost, gostota, dominanca in biomasa 
5.3 Size, density, dominance, and biomass of the bird assemblage 

Pri primerjavi številnosti vrst vidimo, da se rezultati obravnavanega 
območja dokaj dobro ujemajo z ostalimi raziskavami, odstopa le število 
vrst v karpatskem smrekovem gozdu (SUZOWSKI 1991 ), v smrekovem 
gozdu na Tatrah (Gt.OWACINSKI 1 PROFUS 1992), v žofinskem pragozdu 
(BURGER 1 KLOUBEC 1994) in v smrekovem gozdu na Fatrah (SANIGA 
1995), kjer je bilo raziskovalno območje precej manjše oziroma večje od 
tukaj obravnavanega (preglednica 4 ). Večje število vrst je ugotovil tudi 
Perušek (1991 ), vendar on navaja tudi nekatere vrste (npr. črna žalna, 
kozača, krokar, lesna sova), ki imajo bistveno večji teritorij kot 20 ha, kolikor 
merijo njegove raziskovalne površine. Vendar je tudi v primeru, če te vrste 
odštejemo, število vrst na Kočevskem še vedno večje . K temu primo re tudi 
večja raziskovalna površina (glej zgoraj). Podobno velja tudi za gostoto, ki 
jo je Peru šek (1991) dobil na teh površinah. 

Ugotovljena gostota (62,4 parov/1 O ha) je prav tako podobna ostalim 
ugotovljen im gostotam v različnih sestoj ih v srednji Evropi (preglednica 4 ). 
Odstopa predvsem gostota v parkih in tista, ki jo je ugotovil Pe ruše k (1991 ). 

Majhno podobnost (tri skupne vrste) med dominantnimi vrstami dobimo, 
če primerjamo sestavo obravnavanih gnezdilk s sestavo gnezdilk z Babje 
gore (KIEŠ 1991 ), s severnega in južnega dela pragozdnega ostanka 
Pečka, iz rajhenavskega pragozda (PERU ŠEK 1991 ), Karpatov (CICHON 
1 ZAJAC 1991 ), Police (SLIZOWSKI1991) in Polane (KROPIL 1992). Brez 
skupne dominantne vrste pa je naše raziskovalno območje v primerjavi z 
grajskim parkom Blatna (KLIMEŠ 1994). 

Dokaj visoka podobnost (pet skupnih vrst) pri dominantnih vrstah pa je 
pri primerjavi z alpskim mešanim gozdom Eckau iz nacionalnega parka 
na Bavarskem (PECHACEK 1994) in karpatskim bukovim gozdom (GtO
WACINSKI 1990). 

Pri primerjavi gospodarskega gozda iz Rajhenava (PERU ŠEK 1991) in 
območja pri domačiji Kraple sem ugotovil štiri skupne dominantne vrste, 
prav tako v primerjavi s subalpskim smrekovim gozdom v nacionalnem 
parku Berchtesgaden na Bavarskem (PECHACEK 1994) in z mešanim 
smrekovim gozdom v Karpatih (Gt.OWACINSKI 1990). 

Zastopanost selivk s samo eno vrsto in z O, 75 para/1 O ha je izredno 
nizka. število parov iz rodu listnic (Phy/loscopus spp.), ki je zastopan s 
samo eno vrsto, je prav tako nizko (9,3 %). Cody (1985) navaja, daje vrbja 
listnica, prav tako grmovščica, vezana na gosto podrast in grmovje. Tudi 
zastopanost vrst iz rodu penic (Sy/via spp.) s samo eno vrsto in s šestimi 
pari (7,2 % vseh parov) je nizka. Črnoglavki ustreza predvsem gosto 
grmovje (CODY 1985), ki pa je bilo na raziskovalnem območju slabše 
zastopano. 
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Preglednica 5: Primerjava posa
meznih združb s pomočjo Soren
senovega (QS) in Renkonenove
ga (Re) indeksa (%) 
Table 5· Comparison between 
bird assemblages with Soren
sesn's (OS) and Renkonen (Re) 
Index in percentages 

12 

QS Re 

KR: GNP1 64,2 51,2 

KR : GNP2 54,5 46,1 

KR : CG 67,9 

KR: BNP 66,7 42,9 

KR : BG 68,2 44,2 

KR : RP 75,9 58,4 

KR:RGG 77,2 60,6 

KR: PPS 68,9 55,4 

KR : PPJ 73,0 54,9 

KR: PWC 35,3 34,8 

KR : TA 52,6 -
KR : PO 59,6 56,0 

KR : OJ 68,2 -
KR : DA 54,9 -

KR : EC 72,3 65,2 

KR : KU 52,6 60,1 

KR: JE 65,1 63,0 

KR : BL 51,5 26,5 

KR : Ž01 80,0 82,6 

KR : Z02 70,6 60,6 

KR- Kraple bukovo-smrekov gozd- 13,3 ha (to delo); GN P1 - nacionalni park Gorce, 
Karpati (Dentario glandulosae- Fagetum typicum)- 18 ha (GtOWACINSKI 1990); 
GNP2 - nacionalni park Gorce, Karpati (Abieti- Piceetum montanum) - 25 ha 
(GtOWACINSKI1990); CG- Combe-Grede (Abieti-Fagetum)- 70 ha (SCHAFFNER 
1990); BNP -nacionalni park Bieszczady (Dentario glandu/osae-Fagetum)- 14 ha 
(CICHON 1 ZAJAC 1991); BG- Babja gora (Fagetum carpaticum)- 12 ha (KIEŠ 
1991 ); RP - rajhenavski pragozd (Abieti-Fagetum dinaricum) - 20 ha (PERUŠEK 
1991 ); RGG - rajhenavski gospodarski gozd (Abieti-Fagetum dinaricum) - 20 ha 
(PERUŠEK 1991 ); PPS- pragozd Pečka- sever (Abieti-Fagetum dinaricum)- 20 
ha (PERUŠEK 1991 ); PPJ- pragozd Pečka - jug (Abieti-Fagetum dinaricum)- 20 
ha (PERUŠEK 1991 ); PWC - zahodni Karpati (Piceetum exce/sae-Tatricum) - 1 O 
ha (SLIZOWSKI 1991); TA- nacionalni park Tatra (Piceetum tatricum)- 13,5 ha 
(GtOWACINSKl 1 PROFUS 1992); PO - Polana (Acereto-Piceetum) - 18 ha 
(KROPIL 1992); OJ - nacionalni park Ojcow (Pino-Quercetum)- 10 ha (TOMEK 
1992); DA- Dabrow (Molinio (caeru/eae)-Quercetum)- 29,75 ha (KOSINSKI1993); 
EC - Eckau (alpski mešan gozd) - 17 ha (PECHACEK 1994 ); KU - Kuhroint 
(subalpski smrekov gozd)- 11 ,5 ha (PECHACEK 1994); JE - Jenner (subalpinski 
smrekov gozd)- 15 ha (PECHACEK 1994); BL- Blatna- grajski park (Carpinion) -
29 ha (Klllv1EŠ 1994); Ž01 - acidofilno borovje- 29,5 ha (VOGRIN 1997); Ž02-
acidofilni bukov sestoj - 30,8 ha (VOGRIN 1998). 

Ugotovljena gostota duplarjev je nizka in podobna tisti, ki je bila ugo
tovljena v nacionalnem parku Bieszczady (CICHON 1 ZAJAC 1991) ter v 
bukovem gozdu na Babji gori (KI EŠ 1991 ). Gostota gnezdilk na našem 
raziskovalnem območju , ki gnezdijo v krošnji, je podobna tisti , ki je bila 
ugotovljena na Babji gori (KIEŠ 1991), in je precej višja od tiste v naci
onalnem parku Bieszczady na Poljskem (CICHON 1 ZAJAC 1991 ). Dokaj 
visok je tudi delež talnih gnezdilk. Visok delež duplarjev in nizek delež talnih 
gnezdilk običajno narekujejo plenilci (MARTIN 1992, 1995). Ker je na 
raziskovalnem območju pri domačiji Kraple to razmerje ravno obratno, lahko 
sklepamo, da je plenilcev, ki plenijo ptičja gnezda in legla, malo. 
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Če primerjamo biomaso našega raziskovalnega območja z biomasami 
ostalih območij, ugotovimo, da naša biomasa ostale večinoma preseže (npr. 
1,6 kg/10 ha- smrekovo-jelov gozd, Karpati, GtOWACINSKI 1990; 2,7 
kg/10 ha- smrekov gozd, Polana, KROPIL 1992; 2,3 kg/10 ha- acidofilno 
borovje, žovnek, VOGRIN 1997; 2,1 kg/1 O ha - bukov gozd, Dobrovlje, 
VOGRIN 1998), le za redkimi pa zaostane (npr. 5,1 kg/1 O ha- bukov gozd, 
Karpati, GtOWACINSKI 1990). 

5.4 Primerjava združb 
5.4 Comparisons of bird assemblages 

Primerjavo med posameznimi združbami gnezdilcev s pomočjo Soren
senovega in Renkonenovega indeksa podajam v preglednici 5. 

Največjo podobnost z obema indeksoma na tukaj obravnavanem ob
močju dosežejo lokalitete s Kočevskega in Žovneka, torej lokalitete, ki so 
tukaj obravnavanemu območju geografsko še najbližje. Zelo dobro se 
ujema tudi alpski mešani gozd z Bavarskega . 

Glede na zgornje ugotovitve je razvidno, da podobnost med posamez
nimi lokalitetami ni odvisna samo od rastlinskih združb. Na podobnost vpliva 
tudi starost gozda in geografska lega le-tega (glej tudi HELLE 1985, VIRK
KALA 1987, MICEVSKI 1 DIMOVSKI 1989). 
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~Breeding Bird Asse'mblages of Beech-Spruce P"orest on Dobrovlje Plateau in the Kamnik
Savinja Al ps 

Summary 

The breeding bird assemblages of beech-spruce forest on Dobrovlje Plateau in the Kamnik-Savinja 
Alps were studied during their breeding season in the year 1998. Research area was situated near the 
farm of Kraple at 700-750 m a.s.l. with 13.3 hin size. 

Censuses were carried out from March to mid-July, using a territory mapping: method. Each assessment 
took 4-6 hours . Results of the survey on breeding birds are presented in Table 2. 33 species have been 
recorded in the beech-spruce forest of Dobrovlje Karst Plateau. Eight of them were vestigial only in 
occurrence and marked with "+", with the total density of ·62.4 pairs per 1 O ha . 

Decisive dominants in the bird assemblage of this forest with participation lower than 5 percent, are 
Regu/us regu/us; Parus afer, Troglodytes troglodytes, Phylloscopus col/ybita, Sylvia atricapilla, and Erithacus 
rubecula . Two species, i.e. Regu/us regu/us and Parus aterattained a very high level of density and formed 
more tllan one third of pairs in the assembla.ge. The presence of other dominants is rel:ated to a well 
developed shrub layer. 

The least n umerous :breeding speci es in the sample plot we re those of the gro und or from low vegetation 
to up to 1.5 m above the grou:nd (see Tab. 2). Tropical mig-rants were presented with one species only. 

Total biomass of mature birds without reproducti1ve material in the described assemblage was 3,359 g 
per 10 ha (see Tab. 2). The biomass of birds in the mixed forest of Dobrovlje Plateau was dominated by 
Columba palumbus and Turdus me rufa. According to ecological groups, their higher bio mass attained open 
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nesters (see Tab. 3). The density of a breeding avifauna in forest under study depended primarily on the 
density of carnivorous species and that of speci es nesting in the crowns of trees (see Tab. 3). The proportion 
of other ecological groups was low. 

The bird assemblages found in other forest research areas had in genetal similar number of species 
and similar density of pairs than those of the forest on Dobrovlje Plateau (see Tab. 4). 

The indices of QS and Re (see Tab. 5) were calculated for the sample plot in Dobrovlje and for other 
samp.les fmm Central Europe used for comparison . They indicate the bird assemblage from the area of the 
prese nt most resembles the assemblag.es found in the sample plots from southern part of DobrovJje (VOGRIN 
1997, 1998), from the Kočevska Region (PERUŠEK 1991) and next described from Bavaria (PECHACEK 
1994 ). 
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Znanstvene razprave 
GDK: 181.45:539: "1999": (497.12) 

Re ultati popisa poškodovanosti gozdov !eta 1999 
Results of the 1999 Forest Condition Survey 

Robert MAVSAR* 

Izvleček: 

Mavsar, R.: Rezultati popisa poškodovanosti gozdov leta 1999. Gozdarski vestnik, št. 1/2000. V slovenščini, s 
povzetkom v angleščini. cit. lit. 22. Prevod v a gleščino: Robert Mavsar. ' 

Predstavljeni so rezultati popisa poškodovanosti gozdov iz leta 1999, opravljenega na mreži 16 x 16 km, in kratek 
pregled rezultatov popisa poškodovanosti gozda v Murski šumi, prav tako iz !leta 1999. Popis smo opravili na 41 traktih . 
Povprečna osutost je bila 24,33 %, poškodovanih dreves (drevesa, katerih osutost je višja od 25 %) pa je bilo 29,06 %. 
Najvišjo povprečno osutost med iglavci je imela jelka (Abies alba Mili.), med listavci pa kostanj (Castanea sativa Mili.). 
Glede na popis iz leta 1998 se stanje ni bistveno spremenilo. Oba kazalca (povprečna osutost in delež poškodovanih 
dreves) sta se na celotnem vzorcu sicer povečala, vendar spremembe niso značilne. Poleg osutosti smo popisali tudi 
poškodbe znanih povzročiteljev (biotskih , abiotskih in antropogenih). Prevladovale so poškodbe listja (na 28,1 %dreves) 
kot posledica delovanja primarnih škodljivcev in poškodbe debla (na 20,5 % dreves), predvsem zaradi gozdnih del 
(spravilo. sečnja). Popis v Murski šumi smo opravili v okviru projekta Interakcijsko delovanje naravnih in antropogenih 
dejavnikov na razvoj hrasta. Ocenili smo stanje dreves na 117 stalnih vzročnih ploskvah. Rezultati popisa v Murski 
šumi so pokazali, da je bila povprečna osutost 28,4 %, najbolj poškodovana drevesna vrsta pa je bil dob (Quercus 
robur L.). 

Ključne besede: propadanje gozda, osutost drevja, popis gozda, spremljanje sprememb, Slovenija. 

Abstract: 
Mavsar, R.: Results of the 1999 Forest Condition Survey. Gozdarski vestnik, No. 1/2000. ln Slovene with a summary 

in English, lit. quot. 22. Translated into English by Robert Mavsar. 
The article presents results of the 1999 Forest Condition Survey, carried out on 16 x 16 km grid-net, together with 

a short review of the 1999 Forest Condition Survey Condition in Murska šuma. The survey sample was comprised of 
984 trees on 41 plats . Their average defoliation rate was 24.3 percent, with 29.1 percent of sample trees damaged 
(trees with defoliation rate higher than 25 percent). The highest average defoliation rate among coniferous trees was 
observed in the Silver fir (Abies alba Mili.) and in the Chestnut tree (Castanea sativa Mili.) for broad-leaved species. ln 
comparison to 1998 survey, conditions had not significantly changed. Even though both indicators of defoliation rate 
and rate of damaged trees for the overall sample increased, differences are not significant. Besides defoliation rate, 
damages of identifiable biotic, abiotic, and antropogenic causes were also listed . Damages of leaves in 28.1 percent 
of crowns were prevailing due to primary pests , as well as ones of a trunk, in 20.5 percent of trees that were mainly 
caused by forest activities of cutting and removal. Survey results from Murska Šuma present the average defoliation 
rate of 28.4 percent and the most damaged of tree species, the European oak (Que.rcus robur L.) with the highest rate 
of average defoliation. 

Key words: forest decline, tree defoliation, forest survey, monitoring, Slovenia. 

* R. M., univ. dipl. inž. gozd., 
GI S, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, 
SLO 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Človeštvo je s svojimi dejavnostmi tisočletja vplivalo na gozdove, vendar 
so bile posledice delovanja komaj opazne. V zadnjih desetletjih pa sta se 
spremenila obseg našega delovanja in naš vpliv na gozdove (ABRAMO
WITZ 1998). 

Zaradi vse večje poškodovanosti gozdov in spoznanj o vplivu atmos
ferskega onesnaževanja gozda so se v Evropi v drugi polovici sedemdesetih 
let začeli obsežni raziskovalni projekti in programi monitoringa (AUGUSTlN 
1 ANDREAE 1998). 

V Sloveniji so se prve raziskave o poškodovanosti gozdov zaradi one
snaženega zraka začele že leta 1969, prvi popis na sistematični mreži 
(4 x 2 km) pa je bil izveden leta 1984 (ŠOLAR 1997). V letih 1987, 1991 in 
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1995 so bili popisi opravljeni na mreži 4 x 4 km, v letih 1993, 1994 in od 
1996 do 1999 pa na mreži z gostoto 16 x 16 km (MAVSAR 1999 a ). Slednja 
se navezuje na vseevropsko mrežo vzorčnih ploskev za sledenje učinkov 
onesnaženega zraka na gozd. 

Poleg osnovnih velikopovršinskih inventur potekajo tudi posebne, v 
proučevanje in pojasnjevanje konkretnih procesov usmerjene raziskave 
(KOVAČ 1997}. Takšna raziskava poteka od leta 1997 v Murski šumi in 
vključuje: 

- proučevanje značilnosti hrastov in hrastovih rastišč na izbranih razisko-
valnih objektih, 

- ekofiziološke raziskave, 
- raziskave vpliva biotskih dejavnikov na propadanje hrasta, 
- proučevanje preteklega gospodarjenja in študij pomlajevanja. 

Cilj te raziskave je na osnovi poglobljenega znanja o stanju in razvoju 
hrastovih gozdov skušati opredeliti prihodnost hrasta in oblikovati izhodišča 
za ravnanje s to dreves no vrsto v prihodnosti (SMOLEJ 1 SIMONČIČ 1999). 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati popisa poškodovanosti gozdov 
iz leta 1999, sprememba stanja glede na leto 1998 in rezultati popisa v 
Murski šumi. 

2 DELOVNE METODE 
2 WORKING METHODS 

V popisu l. 1999 sta sodelovali dve ekipi, ena z Zavoda za gozdove 
Slovenije in ena z Gozdarskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju GIS). 
Pred izvedbo popisa smo opravili pripravljalni seminar, na katerem smo 
ponovili metodologijo in način popisa ter na treh traktih izvedli popis. 

Sam popis je potekal od 1. 7. do 5. 8. 1999. Uporabili smo navodila GIS 
iz leta 1995 (KOVAČ et al. 1995). Metodologija, opisni obrazci in organi
zacijska oblika so bili enaki kot pri prejšnjih popisih (KOVAČ 1997). Ponovno 
smo iz popisa, kot že leta 1997, izpustili popis lišajev. Odločili smo se, da 
bomo ta parameter snemali le še vsakih 51et, v okviru mreže 4 x 4 km. Za 
to smo se odločili iz dveh razlogov: 
- Epifitske lišaje kot bioindikacijske rastline uporabljamo predvsem za 

sledenje trendov (primerjave med leti) . Ugotovili smo, da so razlike med 
dvema zaporednima popisoma neznatne in bi snemanja lahko opravili 
redkeje. 

- Zaradi majhnosti vzorca na mreži 16 x 16 km. 

Prav tako smo iz popisa izpustili snemanje tistih parametrov, ki se od 
prejšnjega popisa niso spremenili (ekspozicija, naklon, nadmorska višina 
... ). Za delo na ploskvi smo v povprečju potrebovali manj časa kot v pre
teklem letu, kar je razumljivo, saj smo snemali manj parametrov. 

Vnos podatkov v podatkovno zbirko, pregled podatkov, analizo in izra
čune smo opravili takoj po zaključenem popisu. 

Za opis stanja smo uporabili kazalca, ki ju uporabljamo že od leta i 994 
(BOGATAJ 1997 b), in sicer: 
- povprečno osutost, 
- delež poškodovanih dreves - delež drevja, ki ima ocenjeno osutost višjo 

od 25%. 
Poleg tega smo opravili še primerjalno analizo stanja po drevesnih vrstah 

in glede na prostorsko razporeditev poškodb. Zaradi majhnosti vzorca (le 
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Grafikon 1: Deleži dreves nih 
vrst v vzorcu 
Gra ph 1 Shares of tree speci es 
in the sample 

Preglednica 1: Povprečna osutost 
in indeks osutosti za leto 1999 
Table 1: Average defoliation and 
defoliation index for 1999 

41 vzorčnih enot- traktov) stratifikacija na osnovi drugih kriterijev (razvojne 
faze, nadmorske višine .. . ) ne bi bila smiselna, saj bi bili rezultati obre
menjeni s preveliko napako. 

3 REZULTATI 
3 RESULTS 

3.1 Stanje leta 1999 
3.1 The situation in 1999 

V letu 1999 smo popisali 41 traktov. V primerjavi s preteklim letom, ko 
smo jih popisali 43 (MAVSAR 1999 a), sta dva trakta zaradi poseka izpadla. 
Večina traktov leži na strmejših pobočjih na nadmorski višini med 250 in 
750 m (BOGATAJ 1997 a, URBANČIČ 1997 a, URBANČIČ 1997 b). Ocenili 
smo parametre pri 984 drevesih. Med drevesnimi vrstami prevladujeta 
bukev in smreka (glej grafikon 1 ). Skupno je v vzorcu 27 drevesnih vrst. 

Ostali listavci 
Other broadleaves 

22,2% 

Hrasti 
Oaks 
5,7% 

3.1.1 Osutost 

Bukev 1 Beech 
32,5% 

3.1.1 Defoliation rate 

Smreka 
Norway spruce 

29,9% 

Jelka 
Si/ver fir 

3,3% 

Leta 1999 je bila povprečna osutost gozdnega drevja v Sloveniji 24,33 
± 1,96 %. Delež poškodovanih dreves (drevesa, ki imajo osutost višjo od 
25 %) pa je bi129,06 ± 4,16% (preglednica 1). 

Iz preglednice 1 je prav tako razvidno, da sta pri iglavcih osutost in še 
posebej poškodovanost dreves višji kot pri listavcih. Da je razlika res 

Drevesna vrsta št. traktov St. dreves Povprečna osutost (%) Indeks poškodovanosti (%) 
Tree species No. ofplots No. of trees Average defoliation {%) Damage index (%) 

Vse/ All 41 984 24,33 ± 1,96 29,06 ± 4,16 

lglavci 1 Conifers 31 390 28,65 ± 3,48 41,97 ± 10,34 

Smreka (Picea abies) 29 i94 26,26 ± 3,89 38,10 ± 11 ,77 
Norway spruce 

Ostali iglavci 17 96 32,19 ± 6,17 42,33 ± 16,54 
Other conifers 

Listavci 1 Broadleaves 39 594 20,10 ± 2,46 20,38 ± 4,79 

Bukev (Fagus sylvatica) 30 320 17,20 ± 2,41 14,25 ± 5,74 
Beech 

Ostali listavci 33 274 22,76 ± 3,80 22,65 ± 7,85 
Other broadleaves 
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značilna, pokaže tudi t-test za neodvisne vzorce, saj je razlika v obeh 
primerih (povprečna osutost in delež poškodovanih dreves) visoko značilna 
(p < 0,001 ). Enake rezultate dobimo, če primerjamo bukev in smreko. Tudi 
v tem primeru je razlika pri obeh kazalcih visoko značilna (p < 0,001 ). Tak 
rezultat je povsem pričakovan, saj zavzemata ti drevesni vrsti največja 
deleža v vzorcu listavcev oz. iglavcev. 
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Grafikon 2: Povprečna osutost v 
letu 1999 
Grapt7 2: Average defoliation in 
1999 

I x±s 

IGL: lglavci 1 Conifers 
LIST: Listavci 1 Broadleaves 
SM: Smreka 1 Norway spruce 
JE: Jelka 1 Si/ver fir 
RB: Rdeči bor 1 Scotch pine 
BU: Bukev 1 Beech 
HR: Hrasti 1 Oaks 
KO: Kostanj 1 Chestnut 

Grafikon 3: Delež poškodovanih 
dreves v letu 1999 
Graph 3: Share of damaged 
trees in 1999 
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Grafikon 4- Frekvenčna poraz
delitev dreves po stopnjah asu
tasti v letu 1999 
Graph 4· Frequency distribution 
of trees by leve/s of defofiation 
in 1999 
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Najvišja povprečna osutost in največji delež poškodovanih dreves pri
padata pri iglavcih jel ki in pri listavcih kostanju (upoštevajoč drevesne vrste, 
ki so v vzorcu prisotne z več kot 25 drevesi) (glej grafikona 2 in 3). Potrebno 
je opozoriti na dejstvo, da so rezultati pri kostanju, hrastu, jelki in rdečem 
boru zaradi majhnosti vzorca obremenjeni z visoko standardno napako in 
standardnim odstopanjem, kar je razvidno iz grafikonov 2 in 3. 

Poškodovanost lahko prikažemo tudi s porazdelitvijo dreves glede na 
stopnjo osutosti (grafikon 4 ). Za prikaz uporabljamo pet stopenj osutosti, 
ki jih priporočata zakonodaja EU (Com mission Regulation .. . 1987) in 
priročnik ICP - Forests (mednarodni program sodelovanja za oceno in 
sledenje učinkov onesnaženega zraka na gozdove) (Manual on methods 
and criteria ... 1998): 
- 0-1 O odstotna osutost : ni os uto 
- 11-25 odstotna osutost : rahlo osuto 
- 26-60 odstotna osutost : zmerno osuto 
- 61-99 odstotna osutost : močno osuto 
- 1 OO odstotna osutost : sušica 
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00-10% 011-25% 026-60% 1161-99% •sušice 1 dead 

Porazdelitev po stopnjah osutosti potrjuje rezultate, ki smo jih dobili z 
analizo povprečne osutosti in deleža poškodovanih dreves. Pri listavcih je 
stanje boljše kot pri iglavcih. Največji razliki sta v deležu neosutih (0-10 %) 
in zmerno osutih dreves. Tako je pri iglavcih zmerno os uto že skoraj vsako 
tretje drevo (30,3 %), pri listavcih pa je takšnih dreves ''le" 19 %. 

Razporejenost dreves po stopnjah osutosti za posamezne drevesne 
vrste kaže, da imata najvišji delež poškodovanih dreves (osutost dreves 
višja od 25 %) jelka (62,5 %) in hrast (46,4 %). Hkrati imata ti drevesni 
vrsti tudi najnižji delež neosutih dreves Uelka 6, 3 %. hrast 7,1 % ). Najnižji 
delež poškodovanih dreves ima bukev (18,8 %), ki ima 35,6 % neosutih 
dreves. 

Prostorska razporeditev traktov glede na povprečno osutost nam kaže, 
če upoštevamo celoten vzorec, da nekoliko izstopa območje v osrednjem 
delu Slovenije, kjer je stopnja osutosti nekoliko višja. V primeru , da upo
števamo iglavce in listavce ločeno , pa ni območja, ki bi izstopala zaradi 
višje ali nižje stopnje osutosti (slika 1 ). 
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3.1.2 Ostale poškodbe drevja 
3.1.2 Other types of tree damages 

Poleg osutosti v okviru popisa evidentiramo tudi: 
- porumenelost listja oz. iglic, 

11-25% 
• 26-60% 

• 61-99% 
e sušica 1 dead 

-pojav suhih in epikoremskih vej (adventivni poganjki), 
- poškodbe listja in vej, 
- poškodbe debla in koreničnika . 

Šibko porumenelost listja oz. iglic smo opazili le pri 0,7 % popisanih 
dreves. Porumenelost je bila netipične oblike. Med sedmimi drevesi , na 
katerih smo opazili porumenelost, so bile štiri jelke in še po eno drevo drugih 
treh drevesnih vrst. 

Za razliko od porumenelosti, ki se pojavlja na majhnem delu dreves, je 
pojav epikoremskih vej bolj pogost Take veje najdemo na 16,6% popisanih 
dreves. Večinoma se pojavljajo na listavcih (89,0 %), predvsem na bukvi 
(53,4 %), med iglavci pa jih najdemo le na jel ki (11 ,O%). 

Med vsemi popisanimi drevesi jih je le 4,0 % brez suhih vej . Večina 
dreves (71, 1 %) ima suhe vejice, 15,8% dreves pa ima suhe posamezne 
glavne veje. Dreves, ki imajo suhe dele krošnje ali suh vrh, je 4,2 %, dreves 
z odlom ljenim vrhom pa je 4,8 %. 

Poškodbe listja smo opazili na 28,1 %dreves. Glavni vzrok poškodb so 
primarni škod ljivci. Poškodbe vej smo evidentirali le na 1,6% dreves. Izmed 
ostalih poškodb krošnje se na 2,4 % dreves pojavljajo poškodbe, ki so 
posledica vetra, žleda, snega ali strele . Skupen obseg poškodb krošnje, ki 
jih je možno pripisati znanim povzročiteljem, je v povprečju 0,8% in le v 
posameznih primerih preseže 5 %. Tako ostaja glavni del poškodb krošnje 
(osutost) posledica delovanja neznanih dejavnikov. 
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Figure 1: Average defoliation 
rate for broadleaves, conifers 
and total in 1999 
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Poleg poškodb krošnje smo popisali tudi poškodbe debla in koreničnika. 
Ugotovili smo, da ima take poškodbe vsako peto drevo (20,5 %). Najpo
gostejši vzroki poškodb so sečnja in spravilo lesa (13,0% dreves), padajoče 
kamenje (2,4 %) in bolezni lubja (1,2 %). 

Preglednica 2: Primerjava kazat
cev poškodovanosti drevesnih 
vrst med letoma 1998 in 1999 
Table 2: Comparison of damage 
indicators in tree species in 1998 
and 1999 

3.2 Primerjava z letom 1998 
3.2 Comparison with the year 1998 

V primerjavi s preteklim popisom iz leta 1998 se je povprečna osutost 
povečala za 0,84 %, indeks poškodovanosti pa se je povišal za 0,25 % 
(glej preglednica 2). 

Drevesna vrsta 

Tree species 

Vse/ All 

lglavci 1 Conifers 

Smreka (Picea abies) 
Norway spruce 

Ostali iglavci 
Other conifers 

Li stavci 
Broadleaves 

Bukev (Fagus sylvatica) 
Beech 

Ostali listavci 

1 
Other broadleaves 

Povprečna osutost (%) Indeks poškodovanosu (%) 

Average defoliation (%) Damage index (%) 
1998 1999 1998 1999 

23,49 ± 1,82 24,33 ± 1,96 28,81 ± 4,79 29,06 ± 4,16 

26.73 ± 1,83 28,65 ± 3,48 36,67 ± 4,81 41,97 ± 10,34 

24,10 ± 1,95 26,26 ± 3,89 33,53 ± 9,78 38, 1 o ± 111 '77 

32,46 ± 7,49 

1 

32.,19 ± 6,17 s1 ,n ± 19,36 42,33 ± 16,54 

21,54 ± 1,43 20,10 ± 2,46 22,33 ± 3,29 20,38 ± 4,79 

18,54 ± 1,62 17,20 ± 2,41 

1 

16,82 ± 4,11 14,25 ± 5,74 

21.54 ± 3.28 22,76 ± 3,80 22,30 ± 8,20 22,65 ± 7,85 

Povečanje povprečne osutosti smo ugotovili le pri iglavcih (predvsem 
smreki), pri listavcih pa je povprečna osutost celo nižja kot v preteklem 
letu. Enako je z deležem poškodovanih dreves (indeks poškodovanosti). 
Vendar so razlike v vseh primerih znotraj 1ntervala zaupanja (a = 0,05), 
kar pomeni, da niso statistično značilne. Kij ub temu pa je zan im ivo dejstvo, 
da je prvič po letu 1996 ponovno prišlo do znižanja povprečne osutosti pri 
nekaterih izmed glavnih drevesnih vrst. 

Primerjava frekvenčne porazdelitve dreves po stopnjah osutosti nam 
pokaže (glej grafikon 5), da so tud i tukaj spremembe majhne. V skupnem 
vzorcu je prišlo do zmanjšanja deleža sušic (leta 1998 1,1 %, leta 1999 
0,5 %), nekoliko pa se je povečal delež močno osutih dreves (leta 1998 
3,0 %, leta 1999 5,1 %), v ostalih razredih pa so spremembe zanemarljive 
(manj kot 1 %). Spremembe pri iglavcih in pri listavcih so zelo podobne 
kot v skupnem vzorcu . Pri listavcih je prišlo tudi do zmanjšanja deleža sušic 
(leta 1998 1,6 %, leta 1999 0,7 %) in do povečanja deleža močno osutih 
dreves (za 2 %). Pri iglavcih se je povečal delež močno osutih (za 2 %) in 
neosutih (za 1,3 %) dreves, zmanjšal pa se je delež rahlo osutih dreves 
(leta 1998 44,1 %, leta 1999 20,5 %). 

Da so razlike med popisoma iz leta 1998 in leta 1999 res majhne, potrjuje 
tudi podatek, da je bila leta 1999 pri 71,3% vzorčnih dreves osutost enaka 
oziroma spremembe niso bile večje od 5 %. Leta 1999 je bila pri 18,4 % 
dreves osutost višja, 10,4% dreves pa je imelo nižjo osutost kot leta 1998. 
Za primerjavo: leta 1998 smo povečanje osutosti zaznali pri 47,5% dreves 
glede na popis iz leta 1997 (MAVSAR 1999 a). 
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3.3 Popis stanja gozdov v Murski šumi 
3.3 Forest condition survey in Murska Šuma 

Kot smo že uvodoma omenili, smo v letu 1999 poleg rednega letnega 
snemanja na mreži 16 x 16 km v okviru projekta Interakcijsko delovanje 
naravnih in antropogenih dejavnikov na razvoj hrasta ocenili stanje gozda 
v Murski šumi. Rezultati popisa so bili predstavljeni na 111. delavnici Javne 
gozdarske službe Raziskave nižinskih hrastovih gozdov, ki je 12. in 13. 
septembra 1999 potekala v Murski Soboti (MAVSAR 1999 b). Zato so na 
tem mestu le na kratko predstavljene glavne ugotovitve in zaključki. 

Leta 1997 je bila v Murski šumi postavljena mreža stalnih vzorčnih 
ploskev z gostoto 1 OO x 250 m. Na mreži je 117 ploskev velikosti 5 aro v. 
Na ploskvah smo pri 1.675 drevesih ocenili osutost in druge vidne poškodbe 
(biotske, abiotske in antropogene). Med drevesnimi vrstami sta prevlado
vala dob ( Quercus rob ur L.) s 26,1 % in beli gaber ( Carpinus betulus L.) s 
25,6 %. 

Ugotovili smo, da je povprečna osutost dreves 28,4 ± 0,80 %, delež 
poškodovanih dreves pa 46,8 %. Povprečna osutost je višja od slovenskega 
povprečja (vsa drevesa na mreži 16 x 16 km) za 15% (relativna vrednost) 
oziroma za 24 %, če upoštevamo Je listavce. Delež poškodovanih dreves 
pa je višji za 58 % oziroma za celih 88 %, če rezultate iz Murske šume 
primerjamo z deležem poškodovan ih listavcev na mreži 16 x 16 km (glej 
grafikon 6). 

Med drevesnimi vrstami je najbolj poškodovan dob, s povprečno osu
tostjo 36,2 ± 1,27 % in s 74,8% poškodovanih dreves. 

Rezultati popisa niso presenetljivi, saj so hrasti zadnjih nekaj let v 
Sloveniji (MAVSAR 1999 a) (glej tudi preglednica 1) in v Evropi (Ten years 
of ... 1997, Forest condition in Europe ... 1999) med najmočneje poško
dovanimi drevesnimi vrstami. Tako je bilo leta 1998 na Hrvaškem poško
dovanih 46,2 % dobovih dreves, starejših od 60 let (Forest condition in 
Europe ... 1999), na Madžarskem pa je bilo leta 1997 poškodovanih skoraj 
33 % hrastovih dreves (Forest condition report .. . 1998). Kot vzroki so 
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Grafikon 5: Primerjava porazdel
jenosti dreves po stopnjah asu
tasti med letoma 1998 in 1999 
Graph 5: Comparison of distri
bution of trees by defoliation 
leve/s between 1998 and 1999 
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Grafikon 6: Primerjava porazdel
jenosti dreves po stopnjah osutos
ti med Slovenijo in Mursko šumo 
Graph 6: Comparison of the di
slribution of trees by leve/s of 
defoliation between Slovenia 
and Murska Šuma 
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najpogosteje navedene (INNES 1993, AUGUSTIN 1 ANDEAE 1998, 
SEIDLING 1999, Forest crown condition in Europe ... 1999) klimatske 
razmere (mraz, suša), primarni biotski škodljivci, padec nivoja podtalnice 
in atmosferska polucija (ozon, S02) . Glede na širok spekter dejavnikov, ki 
vplivajo na stanje hrastov, je ocena osutosti le diagnoza stanja. Za odgovor 
na vprašanje, kje je razlog za takšno stanje gozda in kako s tem gozdom 
ravnati v bodoče , so potrebne bolj poglobljene raziskave, ki deloma že 
potekajo (SMOLEJ 1 GRECS (ed.) 1999). 

4 ZAKLJUČEK 
4 CONCLUSION 

Stanje gozdov se glede na leto 1998 ni bistveno spremenilo. Raz
veseljivo je dejstvo, da sta se prvič po letu 1996 znižala povprečna osutost 
in delež poškodovanih dreves (osutost drevesa višja od 25 %) pri listavcih. 
Žal se pri iglavcih nadaljuje trend naraščanja obeh omenjenih kazalcev, 
čeprav je sprememba (povišanje) manjša kot v preteklem letu. 

Podobno kot za celoten vzorec lahko tudi za posamezne drevesne vrste 
ugotovimo, da spremembe niso dramatične. Pri bukvi se je stanje v pri
merjavi s prejšnjim letom izboljšalo. Povprečna osutost in delež poškodo
vanih dreves sta celo nižja kot leta 1997. Prvič po letu 1995 imajo nižje 
vrednosti obeh kazalcev (povprečna osutost in delež poškodovanih dreves) 
tudi vse drevesne vrste iglavcev razen smreke. Tako kot v preteklem letu 
(MAVSAR 1999 a) tudi letos izstopa smreka (v negativnem smislu) . Pov
prečna osutost in delež poškodovanih dreves sta ponovno višja kot prejšnja 
leta. Nadaljuje se trend rasti, ki traja že od leta 1994 (manjši padec le leta 
1996). Sicer je sprememba manjša kot v prejšnjem letu, vendar je to le 
slaba tolažba . 

Morda pa je zanimiva naslednja primerjava. Slovenija je med redkimi 
državami v Evropi, ki v popis vključujejo drevesa iz vseh socialnih položajev 
(nadvladajoča , vladajoča in obvladana) (KOVAČ et al. 1995). V večini 
evropskih držav so v vzorec vključena le nadvladajoča in vladajoča drevesa 
(Manual on methods .. . 1998). Pri nas tako dobimo sicer bolj reprezenta
tiven vzorec, hkrati pa je tako ocenjena osutost višja, kot bi bila, če bi upo
števali evropsko metodo. V letu 1999 je povprečna razlika znašala 4,11 %. 

če se še nekoliko poigramo s številkami, ugotovimo, da je bila, če 
upoštevamo le 1. in 2. socialni položaj, pri vseh glavnih drevesnih vrstah 
(razen pri kostanju) osutost v letu 1999 nižja, kot leta 1998. Hkrati je 
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povprečna osutost podstojnih dreves značilno višja (p<0,001) od povprečne 
osutosti nadvladajočih in vladajočih dreves. Vendar je to predvsem poslew 
dica sestojnih razmer (pomanjkanje svetlobe in konkurenca) (SEIDLING 
1999), in ne delovanja atmosferskega onesnaževanja . 

Glede na zapletenost medsebojnega delovanja posameznih dejavnikov, 
ki vplivajo na gozdno drevje, pogosto nismo sposobni ovrednotiti učinko
vanja posameznega dejavnika (TRESHOW 1984). Le v izjemnih primerih 
lahko propadanje gozda pripišemo posameznemu dejavniku . Zato je še 
toliko bolj pomembno nadaljevati s poglobljenimi raziskavami na posamez
nih primerih (npr. Murska šuma) tudi v bodoče . Le tako bomo sposobni 
odgovoriti na vprašanje , kaj se obeta gozdu v prihodnje in kako z njim 
ravnati (gospodariti). 

Kakšni so cilji v prihodnje? 
Leta 2000 bo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije opravljena 

inventura poškodovanosti gozdov na mreži 4 x 4 km, ki vključuje okoli 700 
trakt o v (okoli 17.000 dreves). Upamo, da bomo z izboljšano metodologijo 
uspeli zbrati zanesljivejše podatke, ki nam bodo omogočili poglobljene 
analize in kakovostne rezultate. Zato bomo več časa namenili zagotavljanju 
kakovosti v vseh fazah inventure (priprava, izvajanje ... ). Upamo, da bomo 
k temu pripomogli že s pripravo nove izpopolnjene izdaje priročnika za 
izvajanje inventure, ki bo namenjen predvsem terenskim ekipam. 

Poleg tega bo s sprejetjem pravilnika o izvajanju monitoringa stanja in 
razvoja gozdnih ekosistemov v začetku leta 2000 končno ustvarjena za
konska podlaga za izvajanje monitoringa. 

Results of the· 1999 Forest Condition Survey 

Summary 

ln the late 1970s, increasing1 forest damage in many parts of Europe togetherwith increasing awareness 
of long-range transboundary air pollution asa problem for the environment led to comprehensive research 
and monitoring programmes. 

The first research activities in this fieldl in Slovenia had begun in the late 1960s. Until today, we have 
developed an integrated forest monitoring system. On one hand we carry out annual forest condition surveys 
ona systematic 16 x 16 km grid-net, whereas on the other hand we perform intensive investigations on 
specially selected research plats. 

Here presented are results of the 1999 Forest Damage Condition Survey and a short overview of results 
gathered on research plots in Murska Šuma. 

The 1999 Forest Condition Su.rvey has been managed by two teams of th.e Slovenian Public Forest 
SeNice and of the Slovenian Forestry Institute. 984 trees on 41 plats were included in the survey. Broad
l'eaved trees were predominant in the sample with the Beech and the Spruce being the most numerous of 
the various tree species . 

Analysis of da·ta shows the average defoliation rate of 24.4 perce nt for all the tree species, whfle the 
proportion of damaged trees wi~h more than 25 percent of unexplained defoliation rate has reached 29.1 
percent. ln comparison to the 1998 survey with the average defoliation rate of 23.5 percent, the proportion 
of damag·ed trees with more than 25 percent of unexplained defoliation rate had reached 28.9 percent. 
Both values compared have slightly increased, however, alterations detected can not yet be p.roved 
statistically signi.ficant. 

By ta king into account individual tree species only, we may draw the following conclusions: the ave rage 
defoliation rate and the share of damagedl Norway spruce trees (Picea abies) defoliated by more than 25 
percent, have both rised for 2.1 perce nt and 3. 7 percent respectively. On the other s ide, the crown condition 
of the beech (Fagus sylvatica) has improved . The average defoliation rate has decreased for 1.3 percent, 
so has the share of damaged trees which is 1.3 percent lower than its share in the last year. 
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Together with the crown damage condition assessment has been identified with "known" damages, ca used 
by insects, grazing,. abiotic agents and logging activities. Su eh dama.ges have been found in 43.7 perce nt 
of all trees. Abou1 28 percent of them have been affected by insects or diseases which explains about 5 
percent of overall defoliation. ln addition .. 20.5 :percent of all tree-stems have been damaged by either 
logging activities or snow or ice breaks or falling rocks. especially on steep slopes. 

As already mentioned above, the forest condition survey conditions was also carried out on research 
plats in Murska šuma, together on 1,675 trees on 1'17 assessed plats. 

Analysis shows the average defoliation rate for all the tree species has been 28.4 percent, moreover, 
46.8 percent of trees have been damaged. Both values are significantly higher than ave rage values for 
Slovenia from the sampl,e of 16 x 16km grid-net. The highest values for both indicators among tree species 
were observed in the European oak (Quercus robur), with average defoliation rate of 36.2 percent and 
7 4.8 perce nt share of damaged trees respectively. 
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Strokovne razprave 
GDK: 907.3 (497.12 Gorenjska) 

Gozdarski prispevek k izbiri najprimernejše lokacije za deponijo 
komunalnih odpadkov na območju Gorenjske 

Janez POGAČN IK* 

Izvleček: 

Pogačnik, J.: Gozdarski prispevek k izbiri najprimernejše lokacUe za deponijo komunalnih odpadkov na območju Gorenjske. 
Gozdarski vestnik, št. .1/2000. V slovenščini , cit. lit. 23. 

Avtor podaja opis stanja gozdov ter vzročne analize vseh ekoloških , prostorskih in gozdnogospodarskih dejavnikov. ki so 
osnova za ovrednotenje vseh gozdnih funkcij ranljivosti gozdov in gozdnega prostora. Razpoložljive in dopolnjene strokovne 
osnove so služile za presojo vplivov na gozd, gozdni prostor in gozdarsko dejavnost na štirih potencialnil1 lokacijah za ureditev 
komunalne depooije na območju Gorenjske. Podani so naravovarstveni ukrepi za znižanje škodljivih vplivov na sprejemljivo 
stopnjo. Z medsebojno primerjavo analiziranih dejavnikov in rangiranjem je bila opravljena izbira najprimernejše lokacije. 

Ključne besede: gozd, gozdni prostor, gozdarska dejavnost. komunalni odpadki, deponija, vplivi na okolje, presoja vplivov. 

1 UVOD 

V prispevku povzemam osnove vsebine študije vp
livov na gozd in gozdni prostor ter gozdarstvo kot 
dejavnost, kije služila pri izdelavi naloge Iskanje naj
primernej.ših lokacij za ravnanje s komunalnim/ od
padki za območje Gorenjske. Kot izhodišče so služili 
rezultati prvega negativnega kartiranja za vso gorenjs
ko regijo, ki so za podrobnejšo proučitev določili štiri 
potencialne lokacije: Jesenice, Tromejo, Kovor in Te
netiše. 

Pri postopku presoje vplivov na gozd smo izhajali 
iz podmene, da bi študija služila kot sestavni del celo
vite presoje vplivov na vse sestavine okolja. Primer
jalne analize količinskih in kakovostnih dejavnikov 
gozdnega ekosistema in nekaterih krajinskih poseb
nosti naj bi omogočile najprimernejšo izbiro lokacije 
v obravnavanem gozdnem prostoru. 

Ugotavljamo, da posledice posegov v gozdni pros
tor, ki niso skrbno načrtovani, prinašajo ekološko po
slabšanje okolja in precejšnjo krajinsko razvredno
tenje. S proučitvijo ekoloških, prostorsko-krajinskih 
in proizvodno-gospodarskih dejavnikov je mogoče 
prispevati k izbiri najsprejemljivejše lokacije v gozd
nem prostoru, kar je bil tudi glavni namen študije. 

2 OPREDELITEV NALOGE 

Na osnovi pogodbe z naročnikom Komunala Ra
dovljica d. o. o. smo pripravili dogovorjeno vsebino 
študije vplivov na gozd in gozdni prostor ter goz
darstvo kot dejavnost za izdelavo naloge Iskanje naj-

*mag. J. P., Uiliv. dipl. inž. gozd ., Kebetova 25,4000 Kranj, 
SLO 
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primernej.ših lokacij" za ravnanje s komunalnimi od
padki za območje Gorenjske. Za osnovo so služili: 
l. Poročilo o negativnem kartiranju za izbiro lokacije 

centra za ravnanje z odpadki - Projekt FAHRO: 
CERO- vmesno poročilo. Pri negativnem kartiranju 
so upoštevali sledeče dejavnike: vodne vire, vodo
take in stoječe vode, varovalni gozd, gozd s poseb
nim namenom, kmetijske površine, naravni park, 
sanitarne pasove (300 in 500 m) in nadmorsko viši
no. 

2. Karte merila l : 15.000, v katere so vri sane lokacije 
za deponije Jesenice, Tromeja, Kovor in Tenetiše, 
na katere se nanaša študija in ki so služile za opre
delitev vplivnih območij. 

3. Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vpli
vih na okolje, UL RS 70/96 . 

4. Ostali navedeni viri in literatura. 

3 METODA DELA IN PROBLEMATIKA 

Zakon o varstvu okolja določa presojo vplivov na 
okolje za uresničevanje načela preventive in za ugo
tavljanje skladnosti z okoljskimi značilnostmi lokacije 
in s sprejem lj iv ostjo nameravanih posegov glede na 
njihove posredne in neposredne posledice za okolje z 
dveh vidikov: 
- najmanjših možnih sprememb naravnih razmer v 

okolju in 
-največjih možnih zahtevanih vrednosti varstva okolja. 

Zakon tudi določa, da mora programiranje in pro
jektiranje posegov v okolje izhajati iz študije ran lj iv osti 
okolja. 
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Uredba o vrstah posegov v okolje določa, za katere 
posege je obvezna presoja vplivov na okolje in za 
katere je potrebna le v primerih, ko posegi dosegajo 
ali presegajo določen obseg. Po tretjem členu uredbe 
je določeno, daje za gozd obvezna presoja vplivov na 
okolje, če gre za poseg, ki obsega krčitev gozdov na 
površini 5 ha in več. Obseg krčitve gozdov pri vseh 
štirih potencialnih lokacijah deponij presega 5 ha. 

Zakon o gozdovih z načrti za gospodarjenje določa 
pogoje za usklajeno rabo gozda in gozdnega prostora. 
Obvezni izhodišči za izdelavo gozdnogospodarskih 
načrtov sta stopnja varovanja okolja pred obremenit
vami in varstveni režim zavarovanih naravnih bogas
tev. Od l. l. 1995 je treba v prostorske dele gozdno
gospodarskih načrtov obvezno smiselno vključevati 
študijo ranljivosti in presojo vplivov na okolje, ki sta 
strokovni podlagi pri izdaji soglasij za poseg v prostor 
v skladu s predpisi o urejanju prostora. Študije ranlji
vosti še ni, niti niso sprejeti podzakonski predpisi, zato 
smo uporabili dosedanje strokovne osnove in prilago
jeno metodologijo. 

Pravilnik o gozdnogospodarskih in gojitvenih načr
tih opredeljuje funkcije gozdov ter vključuje merila 
za njihovo ovrednotenje, ki jih veljavni gozdnogos
podarski načrti še niso upoštevali, zato smo jih poeno
tena dopolnili . 

Za izdelavo študije smo uporabili sledečo metodo, 
oziroma postopek dela: 
- proučili smo problematiko posegov v gozd in zna
čilnosti projekta o načrtovanem odlagališču komu
nalnih odpadkov; 

- določili smo 20 ha veliko območje vseh štirih poten
cialnih lokacij (Jesenice, Tromeja, Kovor in Tenetiše) 
na karti merila 1 : 10.000 in vrisali 500 m široko 
vplivno območje ( 168,5 ba na enoto) v predhodno 
pripravljene poenotene karte z gozdarsko prostorsko 
razdelitvijo; 

- na obravnavanem območju smo zaradi poenotenja in 
dopolnitve veljavnih podatkov za obnovo gozdno
gospodarskih načrtov pregledali tipična rastišča; 

-ovrednotiti smo funkcije gozdov in proučili občut
ljivost gozdov glede na varovalni pomen gozdov in 
gozdnih površin; 

Pr~::glcdna brt;J; Razporeditev potencialnih lokacij za deponijo komunalnih odpadkov 
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Pregled potencialnih lokacij za deponijo komunalnih odpadkov na območju Gorenjske: 
1 • Lokacija deponije Jesenice 
2 • Lokacija deponije Tromeja 
3 • Lokacija deponije Kovor 
4 • Lokacija deponije Tenetiše 
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-proučili smo pričakovane vplive in opravili presojo 
vplivov na gozd in njegove funkcije z vzročno analizo 
in sintezo vseh dejavnikov na lokacijah potencialnih 
deponij ter na njihovem vplivnem območju; 

- evidentirana dejansko stanje obremenitev v prostoru, 
obseg in tehnična zahtevnost posega, ki vpliva na 
izbiro lokacij centra za ravnanje z odpadki, so služili 
kot podlage, ki so narekovale opredelitev ukrepov 
za zmanjšanje škodljivih vplivov in pripravo pred
logov okoljevarstvenih ukrepov v času pred, med in 
po gradnji deponij ter spremljanje stanja v vplivnem 
območju gozdov. 

4 OPIS ZNAČILNOSTI POSEGA 

Komunalni odpadki niso inertni in lahko onesnažijo 
druge sestavine okolja, zlasti površinske vode in pod
talnico. Poleg tega nastajajo emisije smradu zaradi 
nekontrolirane presnove organskih snovi. Raziskave 
kažejo, da bi na razdalji 300 m še vsi prebivalci zaz
navali smrad. Šele pri odmiku 500 m lahko pričakuje
mo tako nizke imisijske koncentracije smradu, da lah
ko takšen odmik ocenimo kot minimalen v smislu 
ohranitve zadovoljive kakovosti bivalnega okolja. Se
veda pa je emisija smrdljivih in/ali škodljivih snovi 
odvisna od več dejavnikov, kot so: tehnologUa depo
nije, vrsta in količina odpadka, ekološke razmere itd. 
Zato v študiji izhajamo iz sledečih predpostavk: 
- pri ureditvi deponije se bodo upoštevale tehnične 

zahteve in priporočila za izgradnjo regijskih odlaga
lišč komunalnih odpadkov (VŠOD Kranj, 1989) ter 
vsa novejša spoznanja; 

- zadoščeno bo geološki in hidrološki ustreznosti ter 
zagotovljena bo družbena sprejemljivost in izvedlji
vost na osnov-i javnomnenjskih raziskav; 

- z opredelitvijo območja potencialnih možnih lokacij 
bo upoštevana zahtevana minimalna oddaljenost od 
naselij zaradi emisij in imisij smrdljivih in/ali škod
ljivih snovi; 

- projekt izgradnje odlagališča bo vključil vse potrebne 
ukrepe za varstvo okolja, s katerimi se bodo škodljivi 
vplivi na gozd omejili na sprejemljivo stopnjo. 

Dejavnosti pri urejanju deponije, ki so neposredno 
povezane z objektom za odlagališče in vplivajo na 
gozd, gozdni prostor in gozdarsko dejavnost, so: 
- predhodna dela geodetskih izmer in geoloških razis

kav; 
- posek drevja, zemeljska dela, ureditev dostopa, grad

bena dela in ograjevanje; 
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- ureditev dovoza, odlaganje in odbiranje odpadkov, 
kompaktiranje z zemljo ali izkopom, odplinjevanje, 
zajemanje površinskih in odcedniJ1 vod, skladiščenje 
in odvoz odcednih vod; 

- zagotovljena opravila v zvezi z nezgodami, kot so 
požar, eksplozija, premik zemlji ne in nekontrolirano 
odlaganje nevarnih odpadkov. 

5 OPIS STANJA GOZDOV 

V obravnavanih območjih ima vegetacija značaj 
delno alpskega, delno predalpskega fitoklimatskega 
teritorija, ki se med sabo prepletata zaradi orografije. 
Pestra geološka sestava, sorazmerno veliko padavin 
( 1.600 do 1.800 nun v območju deponij) in razgiban 
relief so v do Igo trajnem tlotvornem procesu omogoči li 
razvoj rastiščno bogatih in pestrih talnih kompleksov. 
Večina gozdov ima nadpovprečno dober rastiščni po
tencial, ki pa je na boljših rastiščih praviloma slabo 
izkoriščen. Ugotovljene so različne vrste poškodova
nosti gozdov; škode so v porastu. Na obravnavanih 
območjih podajamo prevladujoča soodvisnost gozdnih 
združb od geološke podlage in vrste tal. Na vseh štirih 
lokacijah skupaj je evidentiranih 22 asociacij ali suh
asociacij gozdne vegetacije. Po prevladujočih rastiščih 
je opredeljeno enajst gospodarskih razredov. Iz njih 
lahko predstavimo vse relevantne količinske in kako
vostne podatke za členitev in vrednotenje gozda, gozd
nega prostora in gozdarske dejavnosti po osnovnih 
ureditvenih enotah. Gospodarski razredi so oblikovani 
zelo homogeno in po enotnih izhodiščih. Tako so odsev 
rastiščnih razmer, stanja sestojev in načina gozdnega 
gospodarjenja. 

V preglednici 1 so prikazani le izračunani poprečni 
podatki (iz osnovnih ureditven ih enot, ki so služi.le za 
prostorske analize in prostorsko predstavitev rezulta
tov) za vse odločujoče dejavnike iz opisanega stanja 
gozdov, ki neposredno kažejo absolutne in relativne 
razlike med posameznimi obravnavan imi lokacijami. 

fz primerjave odločujočih dejavnikov ugotavljamo: 
l. Vse deponije so opredeljene v gozdnem prostoru, 

saj je v območjih deponij in njihovem vplivnem 
območju 68 do 98 % gozda. 

2. Gozdovi na obravnavanih lokacijah se po zgradbi 
in sestavi drevesnih vrst, rastišči.h in opredeljenih 
razvojnih ciljih med seboj precej razlikujejo. V več
jem obsegu se pojavljajo le podobni spremenjeni 
kisloljubni borovi gozdovi v vplivruh območjih Tro
meje, Kovora in Tenetiš. 
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Preglednica 1: Osnovni dejavniki na površinah deponij in njihovem vplivnem območju 

Odločujoči dejavniki Območje deponije Vplivno območje deponije 

Lokacija deponije Jesenice Tromeja Kovor Tenetiše Jesenice Tromeja Kovor Tenetiše 

Površina gozda(%) 75 98 68 83 73 87 70 77 

GR 604 -Alpski bukov gozd s pospeše- 94 - 49 - -

vanjem smreke v enodobni obliki (%) 

GR 605- Alpski bukov gozd s pospeše- 6 - - 35 - -
vanjem smreke v enodobni obliki (%) 

GR 612- Trajno varovalni gozdovi(%) - 3 - - -
GR 613 - Varovalni gozdovi s pionirsko -

1 

- - 13 - - -
vegetacijo na območju plazu(%) 

GR 802- Zmerno acidotilni bukovi gozd. (%) -
1 

79 - - 39 - -
GR 804 - Termofilni bukovi gozdovi (%) - - - - 8 -
GR 72- Spremenjeno kisloljubno bukovje(%) 21 -

1 
- 37 - 6 

GR 73 - Spremenjeno kisloljubno borovje (%) - 15 
1 

85 16 36 50 

GR 112- .lelovje (%) - - 85 - 47 
GR 140- Ohranjeno zmerno kisloljubno - - 17 -

bukovje(%) 

GR 241 - Gozdovi s poudarjenimi - - 15 44 

1 

javnimi f1mkcijami (%) 

Rastiščni koeficient 7,0 8,2 12,8 6,1 6.0 8,0 12,2 6,1 

lzkoriščenost rastiščnega potencia la(%) 60 75 36 64 61 92 52 64 

Optimalna lesna zaloga : dejanski zalogi 0.7 l.l 0,5 0,7 0.8 1.1 0,7 0,8 

Gozd. združbe iz opisa vegetacije(%) 

Anemone - Fagetum typicum (AnFt) 37 - - 47 - -
Anemone- Fagetum homogynetosum (AnFh) 48 - - 33 - -
Carice albe- Fagetum (CAF) Il --=--_j - - 5 -

1 

-
Polygonato verticillato - Luzu/o - 4 - - 12 

1 

-
Fagetum (PLF) 

Rhodothamnio - Rhododendretum - 2 - -
/aricetosum (RRI) _j 
Rhodothamnio - Rhododendretum 1 -
mugetosum (RRm) 

Querco - Luzu/o- Fagetum (QLF) - 4S - - 24 - -

Querco- Luzu/o - Fagetum - - - 1 -

oreopteriotosum (QLFo) J 
Querco- Luzu/o- Fagetum -

1 

4 -
oreopteriotosum abiosum (QLFoa) 

Haqueto - Fagetum (HF) - 1 15 
1 

- IS - 2 

Querco - Carpinetum homogynetosum (QCh) - - - 1 -
B/echno- Fagetum (BF) - 36 - 4 36 8 

Vaccinio - Pinetum (VP) - 12 92 
1 

19 33 
1 

83 

D1yopteido- Abietetum (DA) - - 70 - 44 -

Abieto- Fagetum (AF) - 1 - - - - - 2 -
Bazzanio- Abiefetum (BA) - - 2 

1 
- - 1 -

Luzu/o - Fagetum (LF) - 16 
1 

- - Il -
Querco - Carpinetum luzuletosum (QCI) 4 - - 6 7 

Opomba: Fragmentarna so zastopane še združbe: Alnetum glutinosae (Ag), Aceri- Fraxinetum (AcFr), Pinetum subilliricum 
(Ps) in Haqueto - Fagetum anemonetoswn (HFan). 
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r regkdmc<J 2: Stopnja poudarjenosti gozdnih funkcij po gozdnogospodarskih razredih 

l. skup. 2. skup. 3. skup. 4. skup. 5. skup. 6. skup. 7. skup. 8. skup. 9. skup. 

GR604 2 3 3 ' 11 3 - 3 2* J 1 

GR605 2 3 .... 
1 

3 3 - j 
1 

1 l ..l 

GR612 1 2 3- 2>1< 3 
1 

3 3 
1 

i * l 
GR6l3 l 2 3- 2* 3 3 3 

1 
2"' 

1 

GR 802 J 3- 2* 3- 2* 3 3 3 - 1 

1 

GR 804 \ 3- 2* 3- 2* 3 3 3 ")>!< l 

GR 72 2* 3- 2* 3 - 2* 3 _, - J 2* 
1 

1 

GR 73 3 3- 2* 3 - 2* 3 3 3 2'' 1 

GR 112 3 3- 2'" 3- 2* 3 3 - 3 2* 1 

GR 140 3 3 J 3 3 3 2* :2 

GR241 3 3 3 3 2 2 3 2* 2 

Opomba: 
L Gozdne funkcije (skupine) : l . varsfvo zem ljisč in sestoj ev, 2. hidr0loška, 3. biotopska . 4. klimatska. 5. rekreacijska, 6. varovanje 
naravne in kultume dediščine in ostalih vrednot okolja . 7. turi stična, higiens~a in poučna. 8. estetska. 9. lesnoproizvodna. 
2. Z znakom * je označena stopnja, ki jo je le fragmenta rna, do površine 1 O ':Yo. mogoče ovrednotiti v posameznem razredu . 

3. Pestrost gozdnih združb je največja na območju 
Tromeje, najmanjša pa na območju Tenetiš. V pre
glednici podajamo le tiste gozdne združbe, katerih 
deležje 1% in več. Če upoštevamo še fragmentamo 
razšitjene gozdne združbe, je pestrost še večja . 

4. Poprečni rastiščni potencial za deponije kaže zelo 
značilne in pomembne razlike. Najnižji je na lokaciji 
Tenetiš (6, 1 ), dvakrat večji pa na lokaciji Kovora. 

5. Izkoriščenost rastiščnega potenciala je relativno niz
ka, razen na lokaciji Tromeje, kjer so gozdovi za 
izkoriščanje težje dostopni in so ohranili sorazmerno 
visoke lesne zaloge. 

6 OVREDNOTENJE FUNKCIJ GOZDOV 

Funkcije gozdovi majo v prostoru različen pomen 
in medsebojen vpliv. Ta medsebojen vpliv je lahko v 
konkretnemu okolju pospeševalen, neodvisen, omeju
joč ali celo izključujoč . Seveda pa razumemo posa
mične gozdne funkcije kot delovanje dinamičnih pro
cesov v naravi , ki služijo ohranjanju življenjske skup
nosti gozda, hkrati pa tudi kot različne vidike delovanja 
gozda, od katerega ima človek neposredne ali posredne 
koristi. Funkcije (preglednica 2) so ovrednotene v 
skladu z navedenim pravilnikom ( l- zelo pomembna, 
2- pomembna, 3 -delno pomembna). 

7 RANLJIVOST GOZDOV IN GOZDNEGA PRO
STORA 

Zakonsko določilo opredeljuje študijo ranUivosti 
kot vnaprej pripravljeno analizo prostora in okolja z 
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namenom, da vsi, ki načrtujejo posege v okolje, izha
jajo tudi iz študije ranljivosti okolja. ''Študija ranlji
vosti okolja temelji na ekosistemski členitvi prostora 
injo sestavljajo kakovostna in količinska analiza okol
ja in njegovih sestavin, njegove občutljivosti glede po
segov v okolje, regeneracijske in nevtralizacijske spo
sobnosti okolja, dosežene stopnje celotne in integralne 
obremenjenosti in ogroženosti, ocena še sprejemlji
vega obsega obremenitve in predlog stopnje varovanja 
okolja pred obremenitvami, vključno z območji, na 
katerih zaradi čezmerne obremenjenosti novi posegi 
niso dovoljen1" (52. čl. Zakona o varovanju okolja). 
Ker še ni ustreznih metodoloških rešitev oziroma ker 
niso izpolnjene zakonske obveznosti zlasti glede štu
dije ranljivosti za celotno Slovenijo in določene stopnje 
varovanja okolja,je mogoče po dosedanjih strokovnih 
izkušnjah določiti le relativne stopnje občutljivosti 
gozdov in gozdnega prostora zaradi posegov vanj. V 
ta namen služi spredaj opravljena količinska in kako
vostna analiza gozdov in ustrezno oblikovana meto
dologija, ki razčlenjuje obravnavane površine po ob
jektivno določ!jivih, merljivih in razumljivih dejav
nikih ranljivosti gozdov in gozdnega prostora. Tako 
obravnavamo gozd kot določlj ivo, spoznavno prvino 
okolja, ki ima različna stanja, ki jih je mogoče tudi 
vrednostno oceniti. Te ocene naj bi tudi služile pri 
oceni stopnje vpliva na gozd in gozdni prostor in so 
sestavni del celovite študije ranljivosti okolja. Upora
bili smo model občutljivosti, pri katerem smo upošte
vali vrednotenje gozdov po varovalnem pomenu na 
osnovi gozdnih združb (KOŠIR 1974) in združbe raz
vrstili v 8 kategorij občutljivosti (1 =najbolj) . 
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PrL'gkdnict 3: Relativna primerljivost občutljivosti gozdov po gospodarskih razredih na lokacijah deponij 

Gospodarski razred Območje deponije 

Jesenice Tromeja Kovor 

604 2,1 - -

605 
-..., -.) , .) 

612 

613 

802 - 5.0 

804 -

72 5,0 

140 5.0 

112 5,0 

73 -
241 - -

Povp. koef. ranljivosti 2.2 5,0 5,0 

8 OCENA MOŽNIH VPLIVOV IN POSLEDIC 
DEPONIJ NA VPLIVNEM OBMOČJU 

Pri posegu v gozdni ekosistem prizadenemo bolj 
ali manj vse funkcije gozdov, zato so pričakovani vpli
vi na vse funkcije gozdov že v času gradnje. Ocenju
jemo, da stopajo v času gradnje v ospredje kratkoročni 
vplivi tako zaradi samih dejavnosti , kot so poseka 
gozda za urejanje deponij pri zemeljskih in gradbenih 
delih, gradnje dodatnih dovoznih poti, uporaba mani
pulacijskih površin izven urejanja deponije ali ob robu 
same poseke, kakor tudi zaradi prisotnosti delavcev 
in gradbene mehanizacije. Vse to povzroča poškodbe 
gozdnih zemljišč in sestoj ev. Če je teren nagnjen, pri
haja zaradi odstranitve vegetacije do lokalnega odna
šanja zemlje, pri delih s stroji in prevozih materiala 
pa se v zemljo spirajo škodljive snovi. Nastajajo mot
nje pri delih v gozdu in pri lovu ter pri izrabi ostalih 
vzporednih gozdnih proizvodov. Omejen oziroma izlo
čen ali močno moten je prostor za gozdno rekreacUo. 

Že s samo gradnjo nastajajo trajnejši vplivi v ob
močju same gradnje, ki so značilni in potencirani v 
času delovanja zgrajenega objekta, in to zaradi : 
- izgube gozdnih površin zaradi spremembe namemb

nosti zemljišč, 
- spremembe v dreniranosti tal, ki vodi do zaostajanja 

pretoka vode, 

Pregkdnica -+ : Posledice predvidenega posega v gozd 

Vplivno območje deponije 

Tenetiše Jesenice Tro meja Kovor Tenetiše 

2,0 

3,0 -

2,0 

1.0 -

- J 5,0 -
1 

- 1 6,0 - -

1 

5.0 
1 

- 5,3 

5.1 5,0 5,0 5,1 

- - 5,0 

- - 5,7 
1 

-
5,0 - - 5,2 

5.1 2?2 5, 1 5,1 5,2 

- spiranja škodljivih snovi v zemljo pri delu z meha
mzactJO, 

-ožiga debel in povečane nevarnosti snegolomov in 
vetrolomov pri novo nastalih gozdnih robovih ali pri 
poškodovanih obstoječih gozdnih robovih, 

- motnje zaokroženosti posesti, izpada donosov ter 
motenj pri izkoriščanju gozdov in pri izvajanju lova, 

- motenj v biotopih prosto živečih živali. 

Od navedenih vplivov lahko opredelimo njihov 
obseg in razporeditev neposrednih posledic v prostoru, 
kot so prikazane v preglednici 4. Že s samo gradnjo 
bodo trajno izločene določene gozdne površine, ostale 
v ožjem območju gradnje pa bodo delno prizadete. 

9 NAPOVED VPLIVOV IN POSLEDIC DEPONIJ 
NA GOZD JN GOZDNI PROSTOR TER GOZ
DARSTVO KOT DEJAVNOST 

9.1 Vplivi na gozd in gozdni prostor 

Gozd je zelo pomembna sestavina okolja in ima kot 
ekosistem večnamensko vlogo. Njegovo vlogo in po
men ocenjujemo na osnovi ovrednotenja vseh funkcij, 
kamor vključujemo ekološke, socialne in proizvodne 
dejavnike, ki zagotavljajo ekološko ravnotežje v pro-

Lokacija deponije Gospodarski Rastiščni Koeficient Krčitev gozda Obstoječi g. Novi g. rob 
razred potencial občutljivosti (ha) rob (m) (m) 

1. Jesenice 604, 605 7,0 ~2 \6,0 380 1.410 

2. Tromeja 802, 72 8,2 5,0 19,5 100 1.590 

3. Kovor 112, 140 12,8 5,0 13,3 200 1.490 

·4. Tenetiše 140, 241 6,1 5,1 16,5 250 1.200 
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Pregk cl n ic~1 5: Ocena stopnje vpliva nCJ gozd in gozdni prostor 

Območje deponije Vplivno območje 

Jesenice 1 Tro meja 1 Kovor 1 Tenetiše Jesenice 1 Tromeja 1 Kovor 1 Tenetiše 

Povprečje 5-4 1 3- 4* 1 3 1 3-4 5 1 3- 4* 1 3- 4* 1 4-3. 

Opomba: Vplivi so analizirani po gospodarskih razredih in v osnovni enoti prostorske razdelitve. Z* označujemo stopnjo vpliva, 
ki je le fragmentamo na obravnavani površini gospodarskega razreda. 

storu in kažejo na svojo ranljivost pri posegih v gozd. 
Večje motnje, ki jih predstavlja poseg za regionalno 
deponijo in njeno obratovanje, prizadenejo vse funk
cije gozdov. Izhajamo iz predpostavke, da je vpliv na 
gozd in gozdni prostor tem večji: 
- čim bolj je gozd občutljiv za posege glede na varo

valni pomen gozdnih združb, 
- v čim večji meri je že izražena ali utemeljena pou

darjenost socialnih funkcij gozdov, 
-čim večji je gozdnogospodarski pomen gozdov in 
- čim večje so že prisotne obremenitve v prostoru, ki 

ogrožajo gozdove. 

Lokacije se močno razlikujejo pri sledečih dejav
nikih: v obsegu potrebne krčitve gozda ( 44 % ), v ras
tiščnem potencialu (21 O %), glede na koeficient ob
čutljivosti gozdnih združb (232 %), v dolžini prizade
tega obstoječega gozdnega roba (380 %) in po novo 
nastal em gozdnem robu ( 132 % ). 

Za presojo vplivov na gozd, gozdni prostor in tudi 
na gozdarsko dejavnost smo oblikovali vrednostno 
lestvico v petih stopnjah: 
l. vpliv je neznaten- to je malo pomembna količinska 

in/ali kakovostna sprememba gozda ali gozdnega 
prostora kot sestavin okolja; 

2. vpliv je zmeren - to je, ko so spremembe sestavin 
okolja pomembnejše, toda še v mejah zmernega in 
se narušeno ravnotežje kmalu vzpostavi; 

3. vpliv je hud - ko je količinska in/ali kakovostna 
sprememba zelo velika, narušeno ekološko ravno
težje se z dodatnimi biotehničn.imi ukrepi v daljšem 
razdobju uravnoteži; 

4. vpliv je zelo hud- ko je količinska in/ali kakovostna 
sprememba gozda že na meji še dopustnega in lahko 

Pregledn ica 6: Stopnja vpliva na gozdarstvo kot dejavnost 

Odločujoči Območje deponije 

dejavniki Jesenice Tromeja Kovor 

Rastiščni koeficient 7,0 8,2 12 ,8 

Izkoriščenost 60 75 36 
rastiščnega poten.(%) 

Dostopnost dobra do slaba dobra zelo dobra 

Stopnja vpliva 2-3 4 4-3 
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vodi do uničenja naravnega sistema ter pomeni večjo 
dolgotrajnejšo škodo v obravnavanem območju; 

5. vpliv je nedopusten- ko količinska in/ali kakovostna 
sprememba vodi do trajnega uničenja ekosistema 
gozda, kar vpliva tudi na področja zunaj obravna
vanega območja. 

9.2 Vplivi na gozdarsko dejavnost 

Za presojo vplivov na gozdarstvo upoštevamo ras
tišče, stanje sestaja in dostopnost, medtem ko smo 
ocenili, da velikost površine in navezanost lastnikov 
na gozd ne bi dala dodatnih razlik pri ocenjevanju. 
Sinteza navedenih meril, pri katerih upoštevamo v 
največji meri rastiščni potencial (50 %), nato stanje 
sestojev (30 %), najmanj pa dostopnost (20 %), omo
goča oceno stopnje pomembnosti vplivov na gozdarst
vo kot dejavnost. 

Z objektivno oceno vplivov na gozdarsko dejavnost 
ugotavUamo, da nastajajo neposredne in posredne po
sledice. Tako ugotavljamo: 
- da bo trajno izpadla gozdna proizvodnja; 
- da bo do 20 let zmanjšana gozdna proizvodnja na 

vseh novih in prizadetih gozdnih robovih v širini 
največje prizadetosti (okoli 50 m širok robni pas 
gozda); 

-da bo treba v ožjem pasu deponije (okoli 1 OO m) 
računati s spremenjenim režimom gozdnega gospo
darjenja; 

- da bodo zaradi vplivov na robne površine (snegolomi, 
vetrolom i. poslabšanje kakovosti !esa) potrebna večja 
vlaganja Y varstvo in gojenje gozdov, gospodarjenje 
z gozdom pa bo manj donosna; 

- da bo delno povečan obseg tehnično-strokovnega 
dela in kontrole. 

Vplivno območje 

Tenetiše Jesenice Tromeja Kovor Tenetiše 

6,1 6,0 8,0 12,2 6,1 

64 61 92 52 64 

zelo dobra slaba dobra do slaba zelo dobra zelo dobra 

3 2 4 4 3 
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10 PREDLOG OKOLJEVARSTVENIH UKREPOV 

Osnovno naravovarstveno načelo vključujejo tudi 
gozdnogospodarski ci lji za večnamensko, so naravno 
in ekosistemsko trajno gozdno gospodarjenje. Koli
činske in kakovostne razlike analize stanja gozdov 
kažejo, da so med obravnavanimi lokacijami pomemb
ne razlike. V ta namen so navedeni diferenciran! dolgo
ročni in podrobni kratkoročni ukrepi pred posegom v 
gozd in gozdni prostor, med njim in po njem. 

Pn:gkJniL·a 7: Ocena stopnje vpliva na gozd in gozdni prostor 

1l PREDLOG SPREMLJANJA STANJA MED 
GRADNJO IN PO NJEJ 

Predlagamo: 
l. Vse odgovorne inšpekcije in javna gozdarska služba 

morajo pri posegih v gozd spremljati izvajanje na
črtovanih del in določenih pogojev, ki so navedeni 
z mnenji in soglasji vseh zainteresiranih, in tudi iz
vajanje predlaganih ukrepov, ki izhajajo iz te študije. 

2. Odgovorni izvajalci del morajo sproti odpravUati vse 

Upoštevani dejavniki Potencialne lokacije deponij z opisom dejavnikov Rang deponije 

okolja Jesenice Tromeja Kovor Tenetiše J. Tr. K. Te. 

l. Višinska razlika 580-860 m 427-475 m 472-525 111 415-442 m 4 3 2 l 
reliefa 

2. Geologija apnenec, mešana mešana, več pleistocen. ilovica 4 3 2 1 
dolomit ilovice 

3. Gozdna tla renzina, rjava od plitvih do kisla rjava 
1 

sprana, globoka, 4 3 2 l 
pokarbonatna globokih kisla 1java 

4. Letne padavine 1.800 rnm 1.600-1.700 mm 1.700-1.800 mm 1.600-1.700 mm 4 2 3 2 

5. Površin. vode brez potok 500 m potok 600 m potok 300m 1 3 4 2 

6. Varoval nost AnFh, AnFi , QLF, HFan, BF DA. LF. VP VP, QCI,BF 4 3 2 l 
gozd. združbe CAF 

7. Rodovitnost 7,0 8,2 12.8 6.1 2 3 4 1 
rastišča (RK) 

8. LZ na l ha 194m 297m 169m3 174m3 3 4 l 2 

9. Prirastek na l ha 4.4 m1 7,8 111) 4,0 m1 

1 
4,2 m3 3 4 1 2 

10. LZ na l ha (optim.) 277 m1 270m' 340m' 250 m3 3 2 4 1 

Il. Površina gozda 16,0 ha 19,5 ha 13,5 ha 
1 

16,5 ha 2 4 l 3 

12. % listavcev 38 31 25 5 l 2 3 4 

13. Odprtost vplivnega slaba do dobra do slaba zelo dobra do zelo dobra 1 2 3 4 
območja dobra dobra 

14. Vizualne motnje velike srednje ~rednje do majlme majhne 4 3 2 l 

15. Bližina naselja predmes* v ni naselja v zaselek ob robu ni naselja v 4 l 2 1 
vplivnem ob. vplivnem ob. vplivnega ob. vpl ivnem območju 

16. Občutljivost gozdnih 2.2: An Ft, 5, l: BF. QLF, VP, 5.1: DA, YP, LF 5,2: VP, BF, 4 2 2 1 
združb na vplivnem An.Fh, PLF, HFan, ... BA, ... QCI ... 
območju deponije CAF, ... 

17. Raznolikost AnFt, AnFh, QLF, QLFo, VP, DA, AF, BA, BF, VP, QCI, Ag 2 4 3 " 1 
vegetacije CAF, PLF, QLFoa, HF, QCI, LF, QCI , Ag 

RRl, RRm BF, VP. Ag, AcFr 

18. Poudarjenost eko. 2. in 2.* 2.* in 2.* 2.* 2.* in 2 ... 2., 2. in 2.* 3 1 2 4 
in soc. funkcij 

19. Obremenitve deponija, škode škode v gozdu, deponija, škode v deponija, škode v 3 l 2 4 
vplivnega v gozdu, avtocesta gozdu gozdu, rekreacija 
območja rekreacija 

Skupna vrednost 56 50 45 37 
sprejemljivosti 

Sprejemljivost za 41 29 25 20 
gozd in g. prostor 

-Sprejemljivost za 15 21 20 17 
gozdarstvo 
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pričakovane posledice gradnje na območju objekta 
in v vplivnem območju deponij. 

3. Odgovom i projektant idejnega načrta zunanje ure
ditve zelenja ob deponiji mora spremljati potek grad
benih del in se z idejnim načrtom prilagoditi izva
janju zemeljskih del glede na posebnosti prostora. 
Vsa nova spoznanja se morajo vključiti v izvedbeni 
nač1t zasaditve krajine okoli deponije. 

4. Investitor naj zagotovi, da se v vplivnem območju 
postavijo opazovalni objekti. Predlagamo minimal
no dve opazovalni ploskvi (trakta) na prevladujočih 
rastiščih, ki naj bi jih Gozdarski inštitut Slovenije 
podrobno spremljal v okviru raziskav o propadanju 
gozdov. 

12 SKLEPNA OCENA SPREJEMLJlYOSTI ZA 
IZBIRO NAJPRIMERNEJŠE LOKACIJE 

Pri oceni pričakovanih vplivov smo upoštevali od
ločujoče dejavnike, ki vplivajo na občutljivost gozda 
in gozdnega prostora, hkrati pa tudi oceni li v logo in 
pomen gozdarstva kot dejavnosti v obravnavanem pro
storu. Izhajali smo iz analize stanja ter iz medsebojne 
soodvisnosti tako ekoloških kot tudi gospodarsko
tehničnih pogojev in socialnih funkcij gozda. Navedli 
smo skupne okoljevarstvene ukrepe in tudi specifične 
ukrepe, kijih moramo posebej upoštevati glede posa
meznih potencialnih lokacij za regionalno odlagališče, 
če hočemo pričakovane vplive znižati na sprejemljivo 
stopnjo. Ocenjujemo, da prav s primerjavo vseh dejav
nikov in njihovim razvrščanjem po občutljivosti, v 
kolikšni meri je določena lokacija sprejemljivejša gle
de na posamezen ekološki, prostorski ali gozdnogos
podarski dejavnik, pomagamo pri izbiri najprimernejše 
lokacije. Uporabljeni dejavniki, njihov opis in dosežen 
rang med lokacijami deponij, so razvidni iz pregled
nice 7. Čim nižji rang v medsebojni primerjavi dejav
nikov ima deponija, tem sprejemljivejša je tudi v skup
nem seštevku vseh dejavnikov. 

Po uporabljenih merilih je po skupni vrednosti naj
bolj sprejemljiva lokacija Tenetiš, sledijo pa Kovor, 
Tromeja in Jesenice. To zaporedje določajo predvsem 
dejavniki, ki so pomembni za gozd in gozdni prostor 
(označeni pod zapored nimi številkami: J -6 in 14-19), 
saj kaže rangiranje teh dejavnikov zelo zaznavne raz
liko med lokacijami. Dejavniki (označeni v zaporednih 
številkah od 7 do 13), ki v večji meri odločajo o spre
jemljivosti za gozdarstvo, to zaporedje menjajo. Me
nimo, da bi morali dejavnike, ki vplivajo na sprejemlji
vost za gozd in gozdni prostor, vrednotiti z večjo težo. 
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Stališča in odmevi 

Stališča javnosti o medvedu ,, Zgornji Selšld dolini - metodoloske in 
vsebinske napal{e (GozdV 1999/9) 

V razpravi Stališča javnosti o rnedvedu v Zgornji 
Selški dolini avtorjev Janeza Logarja in Urše Komac, 
objavljeni v Gozdarskem vestniku (št. 9/ 1999), so 
metodološke napake, s katerimi morajo biti seznanjeni 
morebitni uporabniki razprave, saj te napake pomemb
no zmanjšujejo njeno raziskovalno in uporabno ~,·red
nost. V prispevku je zaslediti tudi vsebinske pristope, 
ki po mojem mnenju ne sodijo v raziskovalno delo. 

'Naslov razprave ne opredeli javnosti, na katero se 
raziskava nanaša, kar je zelo pomemben podatek. Bra
lec lahko na vsaki strani prispevka zmotno sklepa, da 
gre za širšo javnost vsaj na ravni Slovenije, čeprav so 
bili .pravzaprav anke.tir~n.i le prebivalci Zgornje Selške 
doline ter strokovnJaki rn obiskovalci iz drugih ob
močij. Razprava prikazuje in komentira podatke, ki so 
bili dobljeni s pomočjo ankete. Osnovni in nujni pogoj 
za posplošitev rezultatov ankete na celoto ali del izbra
ne javnosti (populacije) je, da dobimo vzorec anketi
rancev na način slučajnostnega izbora . Samo slučaj
nostni izbor zagotavlja reprezentativnost vzorca. Pri
mer: če želimo rezultate katere koli ankete posp\oše
vati na vso odraslo slovensko populacijo, moramo 
anketirati ustrezno velik vzorec odraslih državljanov 
s celega območja Slovenije. Vzorec pa mora biti na
rejen na način slučajnostnega izbora anketirancev iz 
seznama vseb polnoletnih prebivalcev Slovenije. Samo 
pod temi pogoji lahko govorimo o uporabi. ankete kot 
znanstvene metode in samo v tem primeru lahko rezul
tate posplošujemo na slovensko populacijo. Povsem 
enake zakonitosti veljajo za vse druge populacije (re
gije, kraje, skupnosti strokovnjakov itd). Omenjena 
osnovna pravila anketnega vzorčenja si lahko ogle
damo v vsakem učbeniku metod družboslovnega razis
kovanja. V omenjeni raziskavi ta pogoj ni bil izpolnjen, 
kar sem osebno preveril pri enem od avtorjev razis
kave. Vzorec anketirancev je bil narejen neslučajnost
no in zato ne omogoča nikakršnega posploševanja. 
Raziskava zato ni objektivna. Rezultati zato ne morejo 
biti veljavni, saj vzorec ni v reprezentativnem odnosu 
s populacijo. To je približno tako, kot če bi opazovali 
nekaj dreves v bližnjem gozdu za hišo ali na Rožniku 
nato pa bi rezultate analize hoteli posplošiti na ve~ 
slovenski gozd. 

Pomanjkljivost v poznavanju metod družboslovne
ga raziskovanja se kaže na primer v opisu metod dela, 
saj je navedeno, daje anketiran ce sestavljala populacija 
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162 ljudi , kar pa v opisanem primeru ni populacija, 
ampak vzorec. V poglavju o metodah dela (stran 384) 
bi morali biti opisani vsaj pojma populacija, vzorčni 
okvir in način izbire vzorca ter ocena njegove repre
zentativnosti. V preglednici št. 1 na primer vidimo 
spodrsljaj (?), da je bilo anketiranih tudi 1_2 ?seb v 
starostni skupini od O (nič) do 18 Jet, zato bi bilo po
trebno navesti, kakšna je bila pravzaprav spodnja sta
rost~a meja anketirancev. Zelo je zaželena tudi pred
stavitev celotnega vprašalnika. Omenjene metodološk~ 
napake žal preprečujejo nadaljnja sklepanja, zato tudt 
ne kaže opozoriti na nekaj spornih zaključkov, sodb 
in komentarjev v poglavjih Rezultati in Zaključki . 
Vsaka javna uporaba podatkov ankete in za~ljučkov 
brez podrobnejšega opisa omejitev vrednostt ankete, 
tabko pomeni zavajanje javnosti. Vtis je, da je sicer 
podjetno zastavljena seminarska naloga na podiploms
kem študiju zaradi zanimivosti teme v letu 1999 (od
ločba MKGP 0 odstrelu medvedov) nekritično prerasla 
svoj namen in okvir. 

V poglavju Zaključki (stran 390) so navedena vred
nostna oz. ideološko-etična stališča o t. i. sodobnem 
varstvu narave, antropocentrični okoljski etiki te: vred
notenju narave in njene 'inberentne vrednosti' . Zal nič 
od tega ne omogoča treznega in strokovno argumenti
ranega razmisleka glede prihodnjega ukrepanja, kot 
menita avtorja, in tudi ne prispeva k večji kakovosti 
prispevka. Veliko je izkušenj in tudi znanstvenih raz
prav, ki dokazujejo, da se zaradi omenjenega ideološ
kega pristopa 'strokovnjakov' dogaja prav nasprotn?. 
Razprave so čustvene in nestrokovne, kar dokazuJe 
tudi obravnavana raziskava . Taka vsebina pa v prikaz 
rezultatov raziskovalnega dela ne sodi. Ekocentrična 
ali antropocentrična pa še kakšna druga etika imajo 
enako 'pravico sobivanja ', če uporabim v anketi uporab
lj en izraz, in so popo ln o ma zasebna zadeva pos~meznika. 

Na koncu se moram dotakniti lahkotnosti, s katero 
gozdarstvo in sorodna področja vključujejo v svoje 
delo metode drugih strokovnih področij, v tem primeru 
družboslovnega področja, za katera niso ne izšolani 
ne usposobljeni. Med viri, ki so navedeni na strani 393, 
lahko najdemo vire s filozofsko vsebino, ne najdemo 
pa literature s področja družboslovoih raziskav ali vsaj 
z osnovami statističnih metod. 

Mag. Milan Šinko 
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Stališča in odtne,li 

Napačna raba dveh strokovnih izrazov v članl\u Razširjenost in ras tne 
značilnosti n1alega jesena v Sloveniji (avtor M. Piškur, G V 10/1999, str. 
419-434) 

l. Str. 424: "Veliko pomembnejša je bila mana, zaradi 
česar so nastali nasadi širom po južni Italiji / .. ./ 
Jvfana vsebuje manitol (25-82 %), saharozo, sluz, 
citronsko kislino in druge spojine. Ima veliko ener
getsko vrednost uporablja se v slaščičarstvu/ ... /" 
-nepravilno. V Slovarju slovenskega knjižnega je
zika beremo na str. 520: manaje ''sladek sok neka
terih rastlin, ki so ga prede/aLe ušice: čebele nabi
rajo mano; hojeva mana; listna mana". Po bibliji 
pa je to "snov, ki jo je Bog pošiljal Izraelcem za 
hrano v puščavi na poti v PaLestino". V imenova-

nem članku ne gre ne za eno ne za drugo, ampak 
za na zraku strjeni drevesni sok malega jesena. 

2. Str. 432: ''Pri osebkih nižjih slojev imamo opraviti 
s t. i. "vlečenjem v vWno" /.../" - nepravilno. V 
aplikativnih botaničnih disciplinah se za imenovan
je vegetacijskih komponent uporablja izraz plast, 
kot npr. drevesna plast, grmovna plast, zeliščna 
plast. Kljub narekovaj em ni dopusten izraz večen ja 
v višino, saj drevesa lahko v višino le rastejo, vle
čejo se lahko le veje in še to samo navzdol ... 

Mag. Zoran Belec 

Narodno bogastvo na mešetarjevem pladnju '? 

Moje neposredno domače okolje- kamor hrjbovci 
prištevamo tudi bližnjo in daljno okolico domačega 
kraja- me je spodbudilo, da sem zaplesal po računal
niški tipkovnici. Nisem mogel kaj, da ne bi napisal 
spremne besede kupom hlodov, ki ležijo ob zgledno 
urejeni gozdni cesti. Vse skupaj je del ob denacionaJi
zacijskem postopku vrnjenega posestva, kije že dobilo 
pravega, individualnega lastnika, oz. lastnico. Gospa 
menda prebiva v sosednji državi, zato ji je lastninska 
pravica domača in dobro ve, kako je treba z lastnino 
(v tem primeru gozdom) gospodariti. Vse lepo in prav. 
Verjetno bi vsak dober gospodar ravnal podobno, saj 
vemo, daje kapital pač potrebno oplemenititi in slednje 
je postalo jasno tudi državnim uradnikom, ki so od
govorni za gospoda1jenje z gozdovi. 

Čeprav sem sorazmerno mlad, pa mi spomin seže 
nekoliko nazaj, v obdobje, ko se o kakšnem postopku 
denacionalizacije ni govorilo niti v t. i. prepovedanih 
šalah. Zgoraj omenjene gozdne površine so bile v lasti 
države, obsegale pa so tudi nekatere zaraščajoče paš
nike, s katerimi je gospodari la domača paš na skupnost. 
Tisti čas sem se komaj prelevil iz bruca v pravega 
študenta na gozdarski fakulteti in sem izkoristil vsako 
priliko za delo v gozdu. Tako sem tudi pomagal upo
kojenemu očetu, bivšemu gozdnemu delavcu, ki gaje 
pašna skupnost najela za čiščenje pašnikov, oz. za 
posek drevja, ki se je zaraslo na opuščenih pašnih 
površinah. Na silikatni podlagi in rastišču, kjer res-
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nična ni težav s pomlajevanjem gozda, je bil oče pre
malo pazljiv in je posekal tudi nekaj dreves, ki naj ne 
bi bila več v mejah pašnika, oz. JU naj bi bila prek že 
močno zaraščene (zabrisane) meje med pašnikom in 
gozdom. Menim, da ni treba posebej omenjati, da je 
ves les tako ali tako ostal pašni skupnosti, torej v sa
mem kraju za potrebe pašne skupnosti (skupni hlev 
na planini, staje itd.). Takrat mlad gozdarski inženir 
je vztrajno iskal krivce in poprava lcrivice, ki se je 
zgodila državi s tem, ko se nekaj hlodov (pri sodniku 
za prekrške je bila predmet obravnave ena "boljša" 
smreka) ni odpeljalo po dolini navzdol. Splet srečnih 
okoliščin in vplivni možje pašne skupnosti so tisti čas 
rešili očeta pred hujšimi posledicami roke pravice, 
kamor pa je vseeno moral iti na zagovor. 

Vrnimo se za slabih ducat let v današnji čas. Ta isti 
gozdarski inženir je uspešen podjetnik, privarčevana 
lesna zaloga pa se je spremenila v kakovostne sorti
mente, kij ih gozdarske transportne kompozicije pridno 
vozijo v sosednjo državo. Med ljudmi ima nova last
nica ugled, saj je nekaj bogatega izkupička namenila 
tudi za vzdrževanje gozdne ceste, na kateri pa že stoji 
(zaenkrat še odprta) zaporni ca. Da ne bo pomote, vse 
je narejeno po črki zakona, vendar mi ostaja grenak 
priokus ob dejstvu, da znamo biti tako mačehovski do 
samih sebe, nato pa tako velikodušni, ko delimo pri
varčevano bogastvo. 

Dr. Jane z Krč 
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Iz domače in tuje prakse 

Gozdna pot Pistrov grad v Vuzenici 

Potrebe ljudi po stiku z naravo, predvsem pa spoz
navanje gozda na drugačen način, so razlogi za nasta
janje novih učnih poti. Tako je v Vuzenici nastala tudi 
gozdna učna pot Pistrov grad, kije bila uradno odprta 
20. 6. 1999. Označena pot je ena izmed številnih po
hodniških poti po gozdovih v bližini Vuzenice, kjer se 
ljudje sprehajajo in odkrivajo skrivnosti gozda. Na
menjena je ljubiteljem narave, šolarjem, odraslim, 
skratka vsem, ki želijo spoznavati bogastvo gozda ali 
pa v njem najti trenutke sprostitve. 

Pot, ki vodi skozi gozd, od Vuzenice do Sv. Vida, 
je dolga okrog 3 km. Sprehod po njej traja od dve do 
tri ure, s postanki na 33 označenih stojiščih pa tudi 
več. Napisne table ob poti in vodnik pripomorejo k 
temu, da je spoznavanje gozda lažje. Na označenih 
stojiščih smo želeli prikazati gozd, njegovo zgradbo, 
razvoj in vlogo v odnosu do človeka. Pot, kije naravo
slovna, zajema tudi kulturnozgodovinske spomenike, 
s katerimi spoznanja o gozdu samo še obogati. 

Pot se začne pri Štoku, gradu iz 16. stoletja, kjer je 
tabla z vsebino in smerjo poti. Na začetnih točkah 
lahko obiskovalec razmišlja o gozdnem robu in vred
notah gozda. Seznani se z drevesnimi vrstami, značil
nimi za gozdove Pohorja in Kozjaka. 

Ko prispe pohodnik do hribčka Štokkogl, se mu 
odpre prelep razgled na Vuzenica, na pokrajino Koz
jaka in del Pohorja. Ob vznožju hribčkaje obiskovalec 

seznanjen z gozdnim bontonom in obnašanjem v gozd
nem prostoru. 

Pot vodi dalje skozi gozd, ki ga je osnoval človek, 
in skozi naravni gozd, ki je stvaritev narave. Mimo 
točk, ki popotnika seznanjajo o pomenu vode v gozdu, 
o gozdnih tleh, o koreninah in o pestrosti gozda, prispe 
popotnik do gozdnega roba, kjer je čudovit pogled na 
gozdnato pokrajino Kozjaka. Podobo dajejo gozdnati 
krajini značilne zaokrožene kmetije- celki . 

Pot obide ruševine nekdanjega mogočnega Pistro
vega gradu iz 13. stoletja, od katerega so danes ostale 
le še razvaline obzidja in delno ohranjen stolpič. Grad 
je dobil ime po slikarju Pistru, ki je v njem stanoval 
še ob koncu 19. stoletja. 

Pohod nadaljujemo po kamionski cesti do naselja 
nasproti cerkve Device Marije na Kamnu. Možen je 
ogled romarske cerkve iz 13. stoletja in kapel ice, kije 
bi la postavljena leta 1998 in je posvečena A. M. Slomš
ku. A. M. Slomšek je služboval v Vuzenici od 1838. 
do 1844. leta . 

Proti Vuzenici se popotnik vrača po prijetni romars
ki stezi nad železniško progo, kjer je tudi znamenje, 
ki obeležuje železniško nesrečo iz leta 1898. Omenjen 
del poti je bolj sprehajalen. Obiskovalca seznanja pred
vsem z varovalno vlogo gozda, ki varuje strmo pobočje 
nad železnico pred izpiranjem tal in plazovi. Pot se 

Slika 1: Delno ohranjen stolpič Pistrovega gradu (foto: M. Modic) Slika 2: Otvoritev gozdne učne poti Pistrov 
grad (foto: G. Mlinšek) 
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zaključi pri Valnerjevi kapelici, kije posvečena dobrot
niku Matiji Valnerju. 

Na začetku ali na koncu poti je možen tudi ogled 
cerkve sv. Nikolja, ki jo z njenim visokim :zvoni kom 
(59 m) radi primerjamo z domnevno najvišjo smreko 
v Evropi - Sgermovo smreko. 

V knjižnici in predprostoru župniščaje ogleda vred
na tudi Slomškova soba z bogato poslikanim stropom 

Iz domače in tuje prakse 
iz leta 1653. 

Gozdna učna pot Pi stro v grad, ki je delo gozdarjev 
in krajanov, obiskovalce seznanja z gozdovi v okolici 
Vuzenice in z vuzeniškimi kulturnozgodovinskimi 
spomeniki . Tako nas pot zbližuje z naravo, kulturo in 
zgodovino Vuzenice. 

Zdenka Jamnik 

Sekalniki - stroji za izdelavo lesnih sekancev 
Robert KRAJNC*, ike POGAČ IK** 

Z uvajanjem sodobnih tehnologij ogrevanja na les
no biomaso prodirajo na naš trg sodobne tehnologije 
priprave tesnega kuriva. Ena izmed sodobnih oblik 
lesne ga kuriva so sekan ci (poznamo še brikete, pe lete), 
za pripravo le-teh pa uporabljamo sekalnike. Na osnovi 
navedenih lastnosti delimo sekalnike v tri skupine 
(preglednica 1 ). 

Pri izbiri sekal nika je pomemben podatek maksi
malni premer lesa, ki ga stroj še lahko obdela. Določa 

* R. K., GIS, Večna pol 2, 1000 Ljubljana , SLO 
** N. P. , univ. dipl. inž. gozd., GIS, Večna pot 2, 1000 

Ljubljana, SLO 
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ga dimenzija vstopne odprtine stroja. Od tega je odvis
na tehnologija predpriprave surovine za sekance (npr. 
cepljenje debelejših kosov). 

Velikost sekancev je običajno nastavljiva in je od
visna od tehnologije kurjenja (avtomatizirano polnjen
je peči). Način nastavitve je odvisen od izvedbe nožev 
sekalnika. Spreminjamo lahko število nožev, število 
obratov bobna z noži, gostoto navojev pri vijačnem 
nožu in razdaljo med diskom z noži in protinožem. 

Sekalnik srednjega razreda Biber 7 kot prikolica s traktorskim 
poganom in nakladalno napravo (proizvajalec Eschlbock, Avstrija) 
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PregleJnica 1: Delitev sekalnikov 

Delitev Moč Maks. premer lesa Velikost sekancev Učinki Cenovni razred 
sekalnik: o v (kw) (cm) 

Lahki 20-30 do 15 

Srednji 40-60 
1 

do 30 
1 

Težki 150-360 do 40 
1 

Z naraščanjem učinka sekal nika pada strošek izde
lave na enoto proizvoda, povečuje pa se začetna inves
ticija. Učinke sekalnika merimo v nasutih m-1 lesnih 
sekancev (iz 1 m3 oblovine dobimo od 2,5 do 3 nas ute 
m3 lesnih sekancev). 

Cene sekalnikov so odvisne tudi od izvedbe stroja. 
Izvedbo seka ln ika določajo pogon, mobilnost in način 
polnjenja. Pogon sekalnika je lahko lasten (motor z 
notranjim izgorevanjem, elektromotor), lahko pa se
kalnik poganja traktor preko kardanskega zgloba. 
Sekalniki so lahko mobilni (kot traktorski priključek 
ali kot prikolica) ali fiksni. Slednji se uporabljajo na 
večjih deponijah in v lesnopredelovalnih obratih. Roč
no polnjenje sekalnika je fizično na pomo in zamudno 
delo, zaradi česar se zmanjšujejo dejanski učinki. Učin
kovitejše in· enostavnejše je polnjenje stroja z manjšo 
nakladalno napravo. 

Med številnimi ponudniki sekalnikov na evropskem 

Pregkdnica ::! : Predstavitev nekaterih sekalnikov 

Proizvajalec GANDINI FARM! POSCH 

(mm) (mlfh) (v otilijonih SIT) 

5-30 2-5 do 2 

5-100 1 10-50 od 2 do 9 

5-150 50 in več nad lO 

trgu vam predstavljamo značilne predstavnike za po
samezne skupine. 

Domača proizvajalca tovrstnih strojev sta Crom
com Domžale in Tehnos Žalec. 

Delavec, ki upravlja s sekalnikom, je izpostavljen 
več nevarnostim (ostri in vrte či deli, izmet delcev, 
možnost povratnega udarca ... ), zato mora pri delu upo
rabljati predpisano zaščitno opremo. Zaščitna oprema 
za delo s sekalnikom zajema: 
- glušnike ali čepke za zaščito sluha, 
- zaščitna očala ali mrežico, ki varuje oči in obraz, 
- usnjene rokavice, 
- delovno obleko iz enega kosa - kombinezon, 
- obuvalo, ki ne drsi. 

V naslednji številki Gozdarskega vestnika bomo 
predstavili stroje za avtomatizirano pripravo klasičnih 
polen. 

POSCH POETTINGER GANDINI WILLIBALD 

MODEL Chipper 04 CH 160F CbipWorker ChipWorker WTD-U PLUS Cbipper YlZA 2500 
TPS 130-350/80 PZG 130-350/80 D35 IOTTS 

SKUPlNA lahki lahki srednji srednji srednji težki težki 

Pogon - vrsta traktor traktor traktor die. motor traktor traktor die. motor 

Potrebna moč motorja kW 15-37 J0-20 37 35 15 59-110 184 

Maks. premer lesa cm 15 16 13 13 22 30 

Velikost sekancev mm 10-13 13 5-120 8-13-18 

Št. nožev 11 3 2 3 3 4,2,l 4 48 

Obraii kardana vrt/min 540 540-1.000 540 540-1.000 1.000 

Teža kg 320 280 700 1.500 1.230 1.400 11.050 

Ucinek m3/h 6 5-20 
1 

lO 10 15 30 30-80 

Cena* SIT 1,218.000 615.000 2,523.000 5,011.200 2.732.500 SIT 3,160.000 22,772.500 

* -Opomba: Navedene cene ne vključujejo carinskih dajatev ter DDV-ja. 
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A ustrofoma 1999 
1nia PIŠKUR'·· 

V avstrijskem področju Kaiserau, v bližini mesta 
Admont, je od J 2. do 14. oktobra J 999 potekala med
narodna sejemska prireditev Austrofoma z naslovom 
Sprejemljivo in racionalno pridobivanje lesa v gorskih 
gozdovih. Prireditev je že tradicionalna, saj se je v 
obdobju dveh desetletij predstavljala že osmič. Glavni 
namen sejma je predstavitev gozdarske opreme in de
lovnih sredstev ter novosti in smeri razvoja gozdarske 
tehnike in tehnologij na aktiven način- med praktičnim 
izvajanjem delovnih operacij v gozdu. Sama prireditev 
je namenjena gozdarskim strokovnjakom, večjim izva
jalcem gozdarskih del in gozdnim posestnikom. 

Prireditev je bi la organizirana tako, da seje večina 
proizvajalcev gozdarske mehanizacije predstavila na 
44 točkah, ki so bile razporejene vzdolž etažne goz
darske ceste, del pa tudi na osrednjem razstavnem 
prostoru v dolini . Pri praktičnem izvajanju del v snu-e
kovih gozdovih so bile predstavljene žičnice, harves
terji, zgibni prikoličarji (forwarderji), gozdarski trak
torji in zgibniki z raznovrstno paleto možnih priključ
kov ter konjsko spravilo. Poudarek je bil na tehnolo
gijah in gozdni tehniki za delo v gorskih gozdovih in 
na strmih terenih . Na razstavnem prostoru so se pred
stavili predvsem proizvajalci zaščitne opreme za delo 
v gozdu, proizvajalci motornih žag, izobraževalna, 
zavarovalniška, založniška in sejemska dejavnost, pro
izvajalci mobilnih in stabilnih žag za razrez lesa, sekal
nikov in cepilnikov ter proizvajalci dvigal. Občasno 
je potekala tudi demonstracija reševanja v gorskih 
področjih s pomočjo helikopterja. 

Največje novosti so bile prikazane pri delovnih 
sredstvih, ki se uporabljajo za delo v strmih področjih 
z velikimi nakloni. Predstavljeni so bili manjši har
vesterji za redčenja v takih terenskih pogojih dela, kjer 
se uporabljajo predvsem žičnice. Prevladovali so ožji 
harvesterji (Robin, Neuson), ki imajo možnost niveli
ranja kabine. Osnova teh strojev so goseničoi bagerji. 
Podobno je zasnovan tudi večji in močnejši harvester 
Impex Konigstiger, z delovnim dosegom 15 metrov, 
ki lahko izdeluje sortimente do premera 63 centimetrov 
(podira pa do 70 cm debelo drevje). Zanimiv je nov 
harvester Bergbiber, ki lahko dela v strminah z naklo
nam do 60 odstotkov. Osnova je hodeči mobilni štiri
kolesni bager Kaiser S2 z dvema zgibnima nogama in 

* M. P., univ. dipl. inž. gozd., GI S, Večna pol 2, ! 000 
Ljubljana, SLO 
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sposobnostjo horizontalnega premikanja nosilcev ko
les. Hidravlična roka je patentirana in je sestavljena 
iz h·eh hidravličnih rok, od katerih sta dve teleskopski; 
ena nosi procesorski agregat, druga pa bagersko žlico. 
Doseg hidravlične in sestavljene teleskopske roke s 
procesorskim agregatom je 11,5 metrov. Podobno je 
zasnovan rudi harvester Menzi Muck A 71 T2 Mobil 
4 x 4 ( 114 KM 1 84 kW), s hidrostatskim poganom, ki 
je zasnovan za delo v najtežjih terenskih mzmerah. 

Za delo v gorskih gozdovih je podjetje Konrad 
predstavilo novost v žičničarskem spravilu - gorski 
harvester Mounty 4000, ki ga sestavljata večbobenski 
žični žerjav s stolpom, ki je montiran na kamionu, in 
procesor na hidravlični roki. Obe napravi sta združeni 
na enem mestu in se nahajata na koncu kamiona. Na 
ta način je omogočena manjša dolžina vozila, še po
membnejša pa je možnost postavljanja linij skoraj 
neodvisno od lege vozila. Podjetje Konrad je predsta
vilo tudi nov dalji_nsko voden voziček z lastnim poga
nom (Woodliner 1000). 

Na področju sajenja sadik gozdnega drevja se uvel
javlja sistem sad nje sadik, ki so bile vzgojene v tu leih 
(podjetje Lieco) . Na voljo je celotna oprema za tak 
način sadnje (nahrbtnik z nosilci za sadike in orodje 
za sajenje). 

V naraščanju sta tudi proizvodnja in razvoj biogoriv 
in biomaziv. Proizvajalec Aspen je v gorivu (brez svin
ca) za dvotaktne motorje zmanjšal delež aromatov in 
benzola na manj kot O, 1 volumski odstotek. 

Na prireditvi sta se predstavila tudi dva slovenska 
proizvajalca gozdarske mehanizacije. Obiskovalce je 
med demonstracijo daljinskega krmiljenja pri delu 
navdušil zgibnik Woody, med različnimi proizvajalci 
vitlov pa so bili predstavljeni tudi vitJi slovenskega 
proizvajalca Tajfun. 

Razvoj gozdarskih delovnih sredstev in tehnologij 
širi področje uporabe mehaniziranih oblik pridobivanja 
gozdnih le-snih proizvodov. Glavna vodila pri razvoju 
so ergonomija, prijaznost do gozda (poškodbe) in eko
nomičnost. Velik napredek je prisoten pri razvoju raču
nalniške opreme v modernih delovnih sredstvih. Opaža 
se težnja po univerzalnosti strojev, ki omogočajo delo 
z manjšim vloženim kapitalom in predstavljajo nov 
pristop k organizaciji dela. Rezultat težnje po večji 
univerzalnosti in možnosti opravljanja več operacij je 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
forvester (Wolf-Pika), ki združuje harvesterske in for
warderske delovne operacije. 

Na koncu se pojavlja vprašanje o možnostih obsež
nejše rabe take mehanizacije v slovenskem prostoru. 
Terenske in lastniške razmere ter način gospodarjenja 

objektivno omejujejo obseg površin za take tehnologije 
v Sloveniji, subjektivno pa zavirata tehnološki razvoj 
tudi konzervativnost slovenskih gozdarjev in vpletanje 
politike v zakonitosti proizvodnih procesov v goz
darstvu. 

Harvester Menzi Muck s procesorsko glavo WOODY 50 pri delu v ekstremnih terenskih pogojih (foto: proizvajalec) 

EURECO '99 - 8. Evropski ekološki kongres 
Boštjan POKORNY* 

Evropska ekološka federacija (European ecologi
cal federation; EEF) je od 18. do 23. septembra 1999 
organizirala osmi evropski ekološki kongres 
(EURECO '99) z zvenečim naslovom: Evropska 
razsežnost v ekologiji -perspektive in izzivi za 2/. 
<;toletje. Gostitelji kongresa so bili Grki (Aristotelova 
univerza iz Soluna), ki so za mesto srečanja izbrali 
hotelski kompleks Porto Carras na turistično pri vlač
nem polotoku Hal.kidiki. Le-taje v svoji posezonski umir
ienosti nudil idealne pogoje več kot 600 udeležencem iz 
44 držav z vseh kontinentov za bogatenje strokovnega 
znanja in izmenjavo znanstvenih izkušenj ter spoznanj s 
področja ekologije (v najširšem pomenu besede). 

Vsebinsko zelo bogata konferenca je bila razdeljena 
na 9 sekcij, v katerih so bile na plenarnih predavanjih, 
ustnih predstavitvah (referati), delavnicah in predsta
vitvah s postri obravnavane nekatere najbolj aktualne 
teme v ekologiji: 

* B. P., univ. dipl. inž. gozd., ERJCO Velenje, Inštitut za 
ekološke raziskave, Koroška 58, 3320 Velenje, SLO 

1. Ekološka teorija in njeni koncepti 
2. Populacijska biologija in razvojna ekologija 
3. Zdntžbe in prehranjevalne verige - multitrofične 

interakcije 
4. Kemična komunikacija med trofičnimi nivoji in 

znotraj njih 
5. Biodiverziteta in delovanje bioloških sistemov 
6. Ohranitvena in obnovitvena ekologija 
7. Zgradba, delovanje in dinamika izbranih ekosiste

mov 
8. Izobraževanje v ekoloških in okoljskih vedah- po

vezava ekologije z ekonomijo in družbo 
9. Ekotoksikologija in pomen biomonitoringa 

Že sam pregled naslovov sekcij kaže, da so bili 
predstavljeni številni prispevki s tistih področij eko~ 
Jogije, katerim je v Sloveniji namenjena velika pozor
nost pri oblikovanju gozdarskega kadra. Veliko zani
mjvih referatov in postrov je bilo s področij krajinske 
ekologije, populacijske biologije, varstvene ekologije, 
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Gozdarstvo v času i11 prostort 
varstva gozdov in bioindikacije. V nadaljevanju bodo 
predstavljene nekatere zanimive ugotovitve, ki so po
membne za aktivno varstvo prostoživečih živali, ozi
roma za upravljanje z njihovimi populacijami in ha
bitati. 

Številni referati so opozorili na pomen živic in 
obmejkov za delovanje agrikultume krajine. Poleg tega 
da so pasovi drevnine pomembni za biotsko pestrost 
agrikultume krajine (habitatska, rezervoama in kori
dorska vloga; MAUDSLEY et al. 1999:298), zagotav
ljajo živice ohranitev tradicionalne podobe krajine 
(kulturno-sociološki pomen) in trajnostno proizvodnjo 
hrane ob hkratnem zmanjšanju rabe pesticidov 
(MARSHALL 1999:263, WOUTER 1999:266). Za
nimiv je podatek, da 400.000 km poljskih meja s pov
prečno širino 6 metrov predstavlja kar 5 % površine 
Velike Britanije (240.000 ha); večina te površine je 
izjemnega pomena za varstvo močno ogrožene jerebice 
(VICK.ERY 1 CARTER 1999:265). Podobno kot živice 
je za biotsko pestrost pomemben tudi gozdni rob, še 
posebej zaradi svoje mikrodiverzitete habitatov in pes
tre prehranske ponudbe. V študiji prostorske razpore
ditve kreši čev ( Carabidae) vzdolž gozdno-traviščnega 
transekta na Madžarskem so ugotovili (MAGURA et 
al. 1999: 132), da je pestrost te družine hroščev v gozd
nem robu statistično značilno višja kot v notranjosti 
gozda in da je odvisna od zastrtosti tal s krošnjami, 
razvitosti zeliščnega sloja, količine opada ter količine 
hroščevega plena. Iz tega sledi, da so strukturno pestri 
gozdni robovi izjemnega pomena za ohranitev krešičev 
in s tem celotne zoocenoze, saj so krešiči kot plenilci 
ključne vrste v delovanju biocenoze. Povsem drugače 
kot pester gozdni rob delujejo antropogeni nasadi smre
ke, ki imajo uničujoč vpliv na združbo krešičev, saj 
lahko le-ti z območja monokulture izginejo tudi za 50 
in več let (ELEK et al. 1999: L53 ). 

Vpliv fragmentacije gozdnate krajine na socialno 
organizacijo veveric (Sciurus vulgaris) so proučevali 
v Belgiji (VERBEYLEN et al. 1999:57). Ugotovili so, 
da v splošnih značilnostih socialne organizacije ni 
večjih razlik med manjšimi gozdnimi zaplatami in 
strojenimi gozdnimi kompleksi (samci imajo bistveno 
večji areal aktivnosti od samic; teritorij posameznega 
samca vključuje večje število teritorijev samic; le-te 
aktivno branijo svoj teritorij pred drugimi samicami). 
Vendar je v manjših gozdnih fragmentih manjše število 
in tudi gostota veveric; osebki imajo manjše areale 
aktivnost] in manjše teritorije; poveča se velikost sre
diščne cone v primerjavi s celotnim arealom aktivnosti 
(središčna cona se mora povečati, saj lahko osebek le 
tako dobi dovolj hrane v slabših življenjskih pogojih); 
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prekrivanje teritorij ev samic je večje, kar ima negati
ven vpliv na uspešnost razmnoževanja . 

Pomen zgradbe krajine (prisotnost raz1ičnib eko
sistemov) na pestrost ornitofavne v sredozemskem 
okolju so proučevali v okolici Aten (SFENTHOU RA
KIS et al. 1999:291 ). S transektno metodo (mesečne 
ponovitve) so leta 1998 v petih različnih ekosistemih 
(vinogradi, borovi gozdovi, oljeni nasadi, makija in 
suburbani predeli) prešteli 65 vrst ptic. Zanimivo je, 
daje bila največja pestrost združbe ptic (največje šte
vilo vrst, največja zimska gostota ptic, najvišji Shan
non-Weaverjev indeks vrstne diverzitete) ugotovljena 
v o Učnih nasadih, kar kaže, da ekstenzivna monokul
tuma pridelava v določenih ekoloških razmerah z vidi
ka biotske pestrosti ni vedno najslabša možna raba 
prostora. Pri tem je potrebno opozoriti na nizko stopnjo 
uporabe pesticidov v oljčnih nasadih in na dobro raz
vitost zeliščnega sloja zaradi velike presvetljenosti 
krošenj. Čeprav je vrstna pestrost ptic v ma kiji in suh
urbanem okolju zelo nizka, sta tudi ta ekosistema za 
pestrost omitofavne v celotni krajini velikega pomena, 
saj živijo tu povsem druge vrste ptic kot v ostalih, 

Poster lnštiMa za ekološke raziskave ERICO Velenje (foto: 
Boštjan Pokorny) 
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vrstno bogatejših ekosistemih. Na pomen ruralnih in 
robnih biotopov za pestrost združbe ptic pevk je opo
zorila tudi raziskava, opravljena v severni Grčiji (VAS
SILIKI et al. 1999:173 ). 

Za varstvo ogroženih vrst ptic so zanimivi rezultati 
estonske raziskave (MAND et al. 1999:78), ki kažejo, 
da ima tanjšanjejajčnih lupin (eden najpomembnejših 
razlogov slabše gnezditvene uspešnosti različnih vrst 
ptic) zelo kompleksne vzroke. Poleg uporabe pestici
dov je eden najpomembnejših vzrokov zakisovanje tal, 
ki ima za posledico zmanjšanje števila polžev. Ptice 
namreč rab ijo za tvorbo jajčne lupine v času gnezdenja 
tudi do 15-krat več kalcija kot običajno. V so potrebno 
količino tega elementa morajo dobiti s hrano; med 
najpomembnejšimi viri so stare, odmrJe hišice polžev. 
Raziskovalci so v zakisanih gozdovih Estonije ugoto
vili statistično značilno nižjo gostoto polžev in slabši 
gnezdilni uspeh (tanjšajajčna lupina, manjša velikost 
in število jajc) velike sinice (Parus major) in sivega 
muharja (Muscicapa striata) kot v kontrolnem območ
ju. Ornitološko zanimive so tudi poljske ugotovitve 
(MAZGAJSKI 1999:60) o gnezdilnem uspehu velike
ga detla (Dendrocopus major); uspeh ni odvisen od 
starosti dupla -torej bi lahko par vsako leto uporabil 
isto duplo, kar bi bilo energetsko bistveno bolj ugodno. 
Vendar uporaba istega gnezda ni možna, saj je detel v 
primerjavi s sekundamimi duplarji (npr. s škorcem) tek
movalno v podrejenem položaju, zato si mora praviloma 
vsako leto izvrtati novo duplo. Omenjene ornitološke 
raziskave so izredno zanimive, saj kažejo, kako zaplete
ni medvrstni odnosi vplivajo na razmnoževalno uspeš
nost in s tem na dolgoročno ohranitev (viabilnost) vrst. 

Paradoksalne so ugotovitve, do katerih so po čer
nobilski katastrofi prišli raziskovalci na 2.154 km2 

velikem radioaktivno onesnaženem območju v Belo
rusiji ( ODINTSOVA 1999:13 7) in ki so zelo podobne 
povojnemu dogajanju v naši kočevski krajini. Zaradi 
umika ljudi in nj ih ove aktivnosti se je pričelo spontano 
zaraščanje krajine z bori in hrasti, kar je nudilo izjemno 
ugodne pogoje za prostoživeče živali. Številčnost je
lenjadi in divjih prašičev se je po katastrofi povečala 
za 2-krat, številčnost srnjadi pa kar za 14-krat. Leta 
1996 so v park naselili 16 zobrov (Bison bonasus); 
začetna rast številčnosti kaže, da bi se lahko oblikovala 
stabilna populacija vrste, ki je bila še ne dolgo tega 
med svetovno najbolj ogroženimi vrstami sesalcev. V 
rezervatu gnezdi 58 vrst ptic od skupno 75, ki so uvrš
čene na Rdeči seznam ptic gnezdilk Belorusije. Med
tem ko seje takoj po nesreči (obdobje 1986-1990) za 
2-krat povečala zaparazitiranost ptic s klopom (Lwdes 
ricinus), se je v devetdesetih letih zopet zmanjšala, kar 

kaže na ponovno stabilizacijo ekoloških pogojev. Z 
antropocentrične perspektive povsem degradirana kra
jina je tako postala izjemnega pomena za ohranitev 
visoke stopnje biotske pestrosti in za varstvo ogroženih 
živalskih vrst (EFREMOVA 1999:467). 

Z vidika upravljanja s populacijami prostoživečih 
parkljarjev so zanimive ugotovitve, do katerih so prišli 
na Finskem (LEHTONEN et al. 1999: 10) pri spremen
jenem načinu upravljanja s populacijo lasa (Alces 
alces). Los je tipična migratorna vrsta, zato je nujno 
kompleksno prostorsko načrtovanje odstrela. V robnih 
predelih, kamor migrira manj živali, mora biti stopnja 
lova nižja kot v centralnih območjih. Selektivna stop
nja lova je še posebej pomembna, saj dosega celoten 
letni odstrel kar 45% spomladanske številčnosti živali. 
Zanimivo pa je, da še vedno načrtujejo bistveno višji 
odstrel bikov kot krav, kar utemeljujejo s poligamnost
jo vrste (le-ta ima za posledico višji produkcijski po
tencial populacij, v katerih prevladujejo krave, saj 
lahko en samec oplodi več samic). 

Varstvo gozdov oziroma kontrolo populacij insek
tov so še posebej poudarjali predstavniki sredozemskih 
držav. Na Portugalskem skušajo razviti nekatere nove 
metode biološke kontrole pinij evega sprevodnega prel
ca (Thaumetopoea pityocampa), kije najpomembnejši 
defoliator borov v sredozemski regiji. Moura s sod. 
( 1999:1 O 1) je ugotovil, da naselitev mravlje vrste 
Linepithema hum ile (njena značilnost je zelo agresivno 
hranjenje na ličinkah prelca) praktično povsem za
ustavi defo)iacijo v sestojih obmorskega bora (Pinus 
pinaster), nasprotno pa so zelo visoke defoliacije v 
sestojil1, ki jih naseljujejo avtohtone vrste mravelj 
(Tapinoma spp., Pheodole pallidula, Crematogaster 
scutellaris). Pomen mravelj za prisotnost nevreten
čarjev v gozdnem ekosistemu kaže tudi madžarska 
raziskava (MOLNAR et al. 1999: 67) nekaterih vrst 
listnih uši ( Chaitophorus vitellinae, Pterocomma ru
fipes, P pilosum) na belih vrbah (Salix alba). Mravlje 
živijo v sožitju z listnimi ušmi, zato ne preseneča po
datek, da so na tistih vrbah, kjer so živele mravlje 
(Lasius fuliginosus), sobiva le 2-4 vrste listnih uši. 
Nasprotno pa na vrbah, kjer mravelj ni bilo, v nobenem 
primeru niso zabeležili več kot ene vrste uši. V rav
ninskih madžarskih gozdovih so raziskovalci (AL VA
RADO 1 GALLE 1999: 131) našli 37 vrst mravelj, od 
tega največ na topolu (24 vrst). Najštevilčnejša vrsta 
je bila Formica fitsca z 18,5-odstotnim deležem v 
številu vseh ujetih mravelj. 

Zelo velika pozornost je bila namenjena obnov it
veni ekologiji (restoration ecology) kot novi ekološki 
disciplini, ki se prepleta z varstveno biologijo (con-
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ser~ation biology) inja istočasno tudi nadgrajuje: med
tem ko se varstvena biologija ukvarja z odzivom po
pulacij na motnje, se obnovitvena ekologija ukvarja 
predvsem s_krajino, na katero vplivajo motnje, in vklju
čuje upravljanje z rastišči (habitati), (re)introdukcijo 
vrst in upravljanje z vrstami. Obnovitvena ekologija 
se torej ukvarja s ponovnim oblikovanjem ekosistems
kih funkcij v degradirani krajini in vodi do integralnega 
upravljanja z ekosistemi (URBAN SKA 1999: 190). V 
ZDA (PRIMACK 1 DRAYTON 1999:201) so posku
šali ugotoviti nekatere splošne zakonitosti ponovnih 
naselitev rastlinskih vrst. Ugotovili so, da požiganje 
tal pred sajenj em (odstranitev konkurence} zagotovitev 
hranil) bistveno poveča uspešnost sadnje; boljše re
zultate daje tudi skupinska sadnja in sadnja odraslih 
osebkov (ne le, daje s tem omogočeno hitro pomlaje
vanje, ampak taki ukrepi tudi zmanjšujejo vandalizem, 
saj imajo ljudje večje spoštovanje do odraslih dreves) ter 
mehanska zaščita sajenih dreves (zaščita pred živalmi). 

Van Straalen ( t 999:384) je v plenarnem predavanju 
o pomenu in uporabi bioindikacijskih metod poudaril 
nujnost ugotavljanja vsebnosti različnih strupenih sno
vi v organizmih (akumulacijskih indikatorjih), saj za
radi različne gibljivosti strupenih snovi po prehranje
valni verigi samo meritve onesnaženosti tal - kar je 
praksa v večini držav- niso dovolj. Informacije o 
vsebnostih polutantov v različnih organizmih imajo 
poleg bioindikacijskega (kažejo na stanje onesnaže
nosti okolja) tudi aplikativen pomen> saj omogočajo 
izdelavo ocene tveganja (risk assesment), in sicer tako 
za določeno vrsto (primerjava z letalnimi koncentra
cijami) kot tudi za višje člene prehranjevalne verige 
ter posledično za ljudi. Tako so npr. na Portugalskem 
(PEREIRA et al. 1999:454) že začeli izdelovati ocene 
tvegan ja za obremenjenost okolja s težkimi kovinami. 
Podobno kot pri nas uporabljamo iglice smreke kot 
fiziološke indikatorje obremenjenosti okolja s SO.,, 
uporabljajo v Jugoslaviji (DUČIC /RADOTIC 1999: 
455) iste fiziološke parametre (encimatska aktivnost, 
vsebnost izoencimov) za ugotavljanje obremenjenosti 
okolja s težkimi kovinami. 

V sekciji Ekotolcrikologija in pomen biomonitorin
ga sva aktivno sodelovala tudi (na konferenci žal edi
na) predstavnika Slovenije. Alenka Gaberščik z Naci
onalnega inštituta za biologijo je skupaj s sodelavci 
pripravila poster Vpliv povišanega UV- B sevanja na 
spomladanski geofit - pljučnik (Pulmonaria offici
nalis) (NOVAK etal. 1999:414), sam pa sem kot pred
stavnik Inštituta za ekološke raziskave ERI CO Velenje 
predstavil poster z naslovom Srnjad (Capreolus capre
olus) kot akumulacijski bioindikator obremenjenosti 
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okolja s težkimi kovinami: primer iz Slovenij'e (PO
KORNY 1999:465). Z omenjenim postrom smo pred• 
stavili rezultate analiz vsebnosti težkih kovin (Cd, Pb, 
Hg, As, Zn) v notranjih organih srnjadi, uplenjene v 
letu 1997 v Šaleški dolini, na Koroškem, v Zasavju in 
na Pokljuki. Ugotovili smo zelo visoke vsebnosti tež
kih kovin na Koroškem (vsebnosti Cd v ledvicah srnja
di presegajo večino do sedaj poznanih vsebnosti tega 
elementa v tkivih evropskih prostoživečih parkljarjev)l 
prostorska in časovna analiza pa sta pokazali na pri
mernost vrste kot akumulacijski indikator obremen
jenosti okolja s težkimi kovinami. 

Večina prispevkov s konference bo objavljena v 
Web Ecology, novi elektronski reviji Evropske ekološ
ke federacije. Želja EEF je, da postane omenjena pub
likacija vodilna ekološka revija v evropskem prostoru. 
Ker je vsebinsko oblikovanje šele v začetni fazi, bo 
uredništvo veselo vseh kakovostnih prispevkov z naj
širšega področja ekologije. V začetni fazi bo razisko
valcem nekoliko lažje (predvsem pa hitreje) priti do 
odmevnih objav in do kakovostnih virov informacij, 
saj bo dostop do celotnih člankov brezplačen. Vsem 
zainteresiranim priporočam obisk spletne strani http:/ 
/www.oikos.ekol.lu.se/webecology. 

Po petih dnevih napornega dela- popestrilo ga je 
zelo dobro organizirano celodnevno križarjenje do gore 
Mount Athos, katere značilnost so številni veličastni 
samostani je bil kongres sklenjen z vabilom na 9. 
evropski ekološki kongres, ki bo potekal v poletnih 
dneh leta 2002 v Lundu na Švedskem. Iskreno upam, 
da bo takrat zaradi obljubljenega izbora aktualnih 
ekoloških tem- Slovenija bistveno bolje zastopana, 
kot je bila letos. Nič kaj prijetno ni namreč tujcem 
razlagati o visoki stopnji ekološke ozaveščenosti slo
venskega prebivalstva, o našem sonaravne naravna
nem gozdarstvu in o relativni ohranjenosti prvo bitnih 
ekosistemov, če se hkrati venomer srečuješ z vpra
šanjem: Zakaj pa niste Slovenci pogosteje zraven, da 
bi lahko svoje bogate izkušnje posredovali tudi nam? 

Zahvala 

Raziskavo vsebnosti težkih kovin v organih srnjadi 
in s tem udeležbo na simpoziju sta finančno omogočila 
Termoelektrarna Šoštanj in Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo Republike Slovenije. 

Viri 

Vsi viri so objavljeni v: SGARDELIS, S. P. 1 PANTIS, J. D. 
(ed.), 1999. EURECO '99: The European Dimension in 
Ecology- Perspectives & Challenges for the 21" Century.
Abstract's book. European Ecological federation, Halkidiki, 
Greece, 483 s. 
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Tri razisl<ovalne skupine llJFRA zasedale v Opatiji 
1\·1:Jrjn11 LI POGL V~FI( 

V Opatiji (Hrvaška) so od 27 . septembra do l. ok
tobra letos zagrebška fakulteta (Zavod za izkorištavan
je šuma), gozdarski raziskovalni inštitut Jastrebarsko 
in javno podjetje Hrvatske šume organizirali sestanek 
treh raziskovalnih skupin fUFRA. V sk.Jadu z dogovori 
na kongresu v Tampereju leta 1995 o večjem deležu 
interdisciplinarnega dela so se sestale 3 skupine iz 
IUFRO-oddelka 3 (Gozdno delo in tehnika): 

3.04 Načrtovanje in kontrola dela: preučevanje dela 
3.06 Gozdarsko delo v gorskih razmerah 
3.07 Ergonomija 

Čeprav je bil sestanek dogovorjen že leta 1995 in 
pravočasno razpisan, pa prvo povabilo ni naletelo na 
pravi odziv možnih udeležencev zaradi krize na Ko
sovu. Tako se do zadnjega trenutka ni vedelo, ali ga 
bo mogoče organizirati. OrganizatOLji so se potrudili 
izpad tujcev nadomestiti z domačimi strokovnjaki in 
sestanek je stekel pod naslovom Vznikli problemi pri
dobivanja lesa pri tehnoloških spremembah na koncu 
stoletja. Program je obsegal veliko referatov, vendar 
so mnoge udeležence iz tujine zadržale zelo različne, 
predvsem finančne ovire, tako da niso mogli priti. 
Znanstvenega sestanka se je tako udeležilo 27 udele
žencev iz tujine in preko 50 iz Hrvaške. Številni refe
rati iz Hrvatskih šuma in zagrebške fakultete (34 refe
ratov- morda preveč) niso bili vedno najbolj prepričlji
vi, vendar so pokazali, kako intenzivno se v obeh usta
nov ab ukvarjajo z raziskovalnim delom. Med 27 ude
leženci iz 1 O drugih držav je bilo 19 referatov. Pri tem 
smo slovenski udeleženci igrali pomembno vlogo. Iz 
Slovenije se je sestanka udeležilo 1 O gozdarskih stro
kovnjakov. Imeli so pet dobro podanih in odmevnih 
referatov (Krč, Marenče, Rebula, Robek, Potočnik), 
čeprav večinoma v angleščini. Trije smo tudi vodili 
posamezne dele zasedanja (Potočnik, Marenče, Lipoglav
šek). Odločitev, da bo sestanek samo plenaren, in ne po 
skupinah,je bila pravilna zaradi zelo prepletajoče se vse
bine referatov in zaradi majhnega števila udeležencev. 

Vsebina vseh referatov je bila bolj informacija o 
tem, kaj in kako razjskujejo in kaj se dogaja v goz
darski praksi, kot pa pregled najpomembnejših pro
blemov pri tehnoloških spremembah. Referate bi lahko 
razvrstili v naslednja poglavja: 

*prof. dr. M. L., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 
83, 1000 Ljubljana, SLO 
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- dosežki gozdarske znanosti pri spremembah tehno
logije (splošno), 

- problemi različnih načinov izkoriščanja gozdov v 
svetu, 

- trajno gospodarjenje z gozdnimi viri (prispevek Hr
vatskih šuma), 

- gospodarska uspešnost gozdarskih tehnologij . 

Referati so bili seveda iz vseh treh področij razis
kovalnih skupin fUFRA, še najmanj poudarka je bilo 
na gorskih razmerah, čeprav je bilo mnogo predstav
ljenih raziskav narejenih v gorskih gozdovih. Za vpo
gled v pestrost in zanimivost referatov naj navedemo 
štiri naslove: 

JOSHlMURA, T.: Metoda trasiranja okolju prijaz
nih gozdnih cest z uporabo genetskega algoritma 

O'RElLLY, R. N. 1 MUSSON, M. D.: Marihuana 
med gozdnimi delavci 

O REŠKO VIC, Ž. 1 ROTH, V: Proizvodnja gozdne
ga semena na Hrvaškem 

HORVAT, D. : Raziskovanje nekaterih tehničnih 
lastnosti prirejenih kmetijskih traktorjev za spravilo 
lesa pri redčenju sestojev na goratih območji.b 

Referati so segali torej od preprostih opisov načina 
proizvodnje preko iskanja primerjalnih prednosti po
sameznih tehnologij do ergonomskih problemov in 
novih metod raziskav. Organizatorji so pred sestankom 
že izdali povzetke referatov v angleščini in hrvaščini, 
in to tudi tistih referentov, ki niso mogli prisostvovati . 
Celotne referate bodo izdali leta 2000 kot posebno 
izdajo časopisa Mehanizacija šumarstva, ki ga refe
rirajo vsi svetovni referativni časopisi. Nekateri ude
leženci so pripravili tudi posterje, sponzorji so rekla
mirali svoje izdelke, pripravljena je bila tudi prijetna 
razstava fotografij prof. A. P. B. Krpana iz Zagreba. 

Pred začetkom zasedanja je glavni tajnik TUFRA, 
gospod H. Scbmutzenhofer, izročil prof. Simeunu 
Tomanicu (Zagreb) priznanje za izjemne zasluge za 
TUF RO (Distinguished Service Award), ki si ga je z 
dolgoletnim delom v različnih skupinah in organih 
TUFRA zagotovo zaslužil. 

Na enodnevni ekskurziji v Gorski Kotar so nam 
organizatorji (Hrvatske šume) na gozdnem obratu Crni 
lug (Delnice) pokazali sečnjo debelega drevja iglavcev 
z motorno žago (firma Stih! je bila glavni sponzor 
sestanka), spravilo z zgibnim traktorjem, gradnjo vlak 
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Gozdarstvo v času 1n prostoru 
z bagrom in prevoz z različnimi gozdarskimi trans
portnimi kamionskimi kompozicijami. V Golubinjaku 
(gozdni obrat Lokve) so nam pokazali merilno tehniko 
ropota in vibracij motornih žag, nekaterih mehaničnih 
velikosti (sil, momentov) pri spravilu, zbitosti tal in 
merjenje hidravličnih veličin, kijih izvajajo pri razis
kaval1 sodelavci zagrebške gozdarske fakultete. Na 
ekskurzij! je bilo dovolj časa za razpravo o problemih 
tehnologij ob koncu stoletja, za kar je med zasedanji 
v Opatiji zmanjkalo časa in volje. Dosežek posveto
vanja pa je bil v tem, daje le-to združilo tri skupine, 
ki imajo mnoge skupne ali med seboj prepletajoče se 
raziskovalne izzive. Čeprav ni moglo dati končnih 

rešitev, paje spodbudilo udeležence, da bodo pri svojih 
raziskavah gozdnega dela upoštevali tudi ideje in po
glede drugih. Zagotovo paje bilo to sreč-anje celovita 
predstavitev hrvaških raziskovalnih in praktičnih do
sežkov svetovni gozdarski javnosti. 

Viri 

MARTINOV!( J ., 1999. Šumarski putevi prema novom 
stolječu . - Hrvatske šume 3, No. 34, s. 2-7 . 

SEVER, S., 1999. Opatijska crtica, susretnice, zasada.
Hrvatske šume 3, No 34, s. 9-1 l. 

POTOČNIK , 1., 1999. Poročilo o udeležbi na rUF RO konferenci 
v Opaliji.- BF, Hrvaška, 1 s. 

Letno poročilo GIS o izdaji potrdil za gozdno seme in novih' pisih v registre 
semenskih objel{tov za leto 1999 
Hoj ka KRAIGHER*, Saso ZITNif' ** 

Obnova gozda je ena najbolj odločilnih faz v živ
ljenju gozda. V tej fazi se oblikujejo dednostne zasnove 
bodočega gozda, ki pogojujejo stabilnost bodočih ses
tojev, fiziologija in tehnologija shranjevanja in sadnje 
gozdnega reprodukcijskega materiala pa sta odločil
nega pomena pri kakovosti obnove s sad njo in setvijo. 
Strokovne, razvojne in raziskovalne naloge s področja 
gozdnega semenarstva in drevesničarstva ter širšega 
področja gozdne fiziologije in genetike so zato še kako 
pomembne za slovenski gozd, njegovo sestavo in sta
bilnost v naslednjih desetletjih in stoletjih. 

Po Zakonu o gozdovih ( 1993) in starejših predpisih 
o semenu in sadikah je za izvajanje nalog javne goz
darske službe (JGS), tj. strokovnega usmerjanja gozd
ne semenarske in drevesničarske dejavnosti, za izdajo 
potrdi! o gozdnem semenu in sadikah in opravljanje 
strokovnega in zdravstvenega nadzora nad gozdnim 
semenarstvom in drevesničarstvom pooblaščen Goz
darski inštitut Slovenije (GIS). V obdobju priprav na 
vstop v Evropsko unijo in v okviru posebne naloge 
Ivl.KGP za pripravo strokovnih osnov za novi zakon o 
gozdnem reprodukcijskem materialu podzakonske akte 
in tehnični predpis GJS že tretje leto v sodelovanju s 
člani ustrezne komisije MKGP, sodelavcev ZGS, se
menarjev in drevesničrujev pripravlja usklajen predlog 
postopka za izvajanje strokovnega nadzora in nove 
oblike obrazcev o izvoru in kakovosti gozdnega re
produkcijskega materiala. 

V letu 1999 smo kot del nalog JGS na osnovijavnih 
pooblastil, zapisnikov o ogledu in poročil ZGS ustrez-

* doc. dr. H. K., GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO 
** mag. S. Ž., GIS, Večna pot 2, l 000 Ljubljana, SLO 
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nih območnih enot: 
- v Register semenskih sestojev dodali en izbran se

menski sestoj (sestaja skorša, Sorbus domestica, z 
registrsko številko L: 186, v revirju Šma~e pri Kopru, 
OE Sežana), 

- v Register navadnih sestoj ev 4 sestoje bukve (Mirna 
gora, Semič, Konjiška gora, Rogaška Slatina), 

- v Register semen jakov 7 skupin semen jakov (bukev: 
Gorjanci, vzhodno Pohorje, Ruše; gorski javor: Ro
gatec, Dravograd; veliki jesen: Remšnik, Ponikve), 

- izdali 14 certifikatov o izvoru z letnico 1999 (po novi 
shemi, kijo predvideva ustrezna nova direktiva EU) 
in enega z letnico 2000, 

- izdali 13 certifikatov o kakovosti semena, nekaj tes
tov je še v postopku. 

V letu 1999 so bile v Sloveniji pod strokovnim 
nadzorom nabrane količine semena, kot jih prikazuje 
preglednica 1 . 

Nabiranje v semenskih sestoj ih ali s skupin semen
jakov z ustreznimi certifikati prikazuje preglednica 2. 

Poleg navedenega certificiranega semena smo na 
GIS prejeli v analizo kakovosti še seme gorskega ja
vorja iz Moravč, ki gaje nabiralec nabral brez ustreznih 
potrdil. 

Za prihodnje leto predvidevamo, da bomo v analize 
kakovosti poleg certificiranega semena, nabran ega pod 
strokovnim nadzorom v Sloveniji, prejeli tudi obvezne 
vzorce semena iz uvoza. Tako bo omogočen jasen pre
gted nad količinami semena, ki so ali ki bi lahko bile 
namenjene notranjemu prometu oziroma načrtovani 
uporabi za sadnjo in setev v gozdarstvu v Sloveniji. 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
PicgkJ niCil 1. Pregled nabranih količin semena v letu 1999 

Vrsta Semenarska enota Količina 

na karbonatih 

Bukev: 2k: 191 kg 

3k: 49 kg 

skupaj k: 240 kg 

Gorski javor: 

Veliki jesen: !k: 131 kg 

Cer: lk: 260 kg 

Divja češnja: 2k: 32 kg 

Potrebna bo tudi odločitev o zahtevah (predvsem 
glede izvora) za izdajo dovoljenj za uvoz semena za 
promet v Sloveniji. O tem je že po starem Zakonu o 
semenu in sadikah in ustreznih pravilnikih odločal 
MKGP na podlagi mnenja strokovne komisije, ekvi
valetna mnenja in dovoljenja pa so potrebna tudi po 
direktivah EU. 

Ustrezni predpisi in izvajanje strokovnega nadzora 
na področju gozdnega semenarstva in drevesničarstva 
so predpogoj za vstop Slovenije v EU. V EU je v 
postopku predlog za prehodno obdobje od l. l. 2000 
do l. l. 2003 za uveljavitev vseh zahtev iz predloga 
nove direktive s tega področja. Prav je, da si tudi v 
Sloveniji v prehodnem obdobju postopno dodelamo v 
praksi izvedljiv postopek strokovnega nadzora, ki bo 

Semenarska enora Koli čina Skupaj 
na silikatih 

5s: 132 kg 

8s: 399 kg 

skupaj s: 531 kg 771 kg 

5s: 40 kg 

6s: 40 kg 

sk."Upaj s: 80 kg 80 kg 

5s: 101 kg 232 kg 

260 kg 

32 kg 

omogočal optimalen razvoj gozdov, ohranjanje ustrez
ne pestrosti na vrstni, genetski in funkcionalni ravni 
in ki ga bo mogoče vpeti v neoptimalne finančne ome
jitve. Velik del strokovnega nadzora nad vzgojo sadik 
v posameznih drevesnicah po dogovoru postopno uva
jajo in izvajajo vodje gojen ja na posameznih OE ZGS, 
ki na ta način tudi najbolje načrtujejo in priporočajo 
uporabo sadik ustreznega izvora v svojem območju. 

V skupnem interesu je, da se v Sloveniji uporablja 
gozdni reprodukcijski material iz domačega izhodišč
nega materiala, nabran, dodelan in vzgojen v sloven
skih semenamah in drevesnicah, prilagojenih evrop
skim zahtevam, ob ustrezno izvajanem strokovnem 
nadzoru in kontroli gozdnega reprodukcijskega mate
riala od semena do sadike in dalje do novega sestaja. 

rr~·g kJnJC<i 2. Certificirano seme gozdnih drevesnih vrst, nabrano leta \999 v Sloveniji 

Drevesna vrsta Reg. Semenarska Potrdilo Certifi kat Lokacija Nabiralec Količina 

Latinsko ime št. enota ZGS o izvoru semena [kg] 

Fagus sylvatica L. L-180 2k 2-0E04-99 99-10 Grosuplje Medvedica 25 

Fagus sylvatica L. N-19 2k 3-0 ECe lj e-99 99-! ! Rogaška Slatina Omorib 27 

Fagus sylvatica L. N-17 2k 2-0E07-99 99-3 Semič Semesadike 29 

Fagus sylvatica L. N-18 2k 1-0ECelje-99 99-5 

1 

Konjiška gora Radvanje 38 

2-0ECelje-99 72 

Fagus sylvatica L. L-175 3k 1-0E04-99 99-1 Kamniška Bistrica Semesadi.ke 1 

Fagus sylvatica L. N-16 3k !-OE0?-99 99-2 Mirna gora Semesadike 18 

Fagus sylvatica L. S-1 3k 3-0E07-99 99-4 
1 

Gorjanci Semesadike 30 

Fagus sylvatica L. S-2 5s 1-0El2-99 99-7 Vzhodno Pohorje Radvanje 132 

Fagus sylvatica L. S-3 5s 2-0E12-99 Ruše Radvanje 

Fagus sylvatica L. L-151 8s 3-0E12-99 99-9 Osankarica Omorika 399 
1 

Acer pseudoplatanus L. S-4 5s 4-0ECelje-99 
1 

99-12 Rogatec Omorika 40 
1 

Acer pseudoplatanus L. S-6 6s 2-0E11-99 
1 

99-13 Dravograd Omorika 40 
1 

Fraxinus excelsior L. S-7 lk 3-0E04-99 
1 

99-16 Ponikve Semesadike 131 

Fraxinus e:r:celsior L. S-5 5s 1-0E11-99 99-14 Remšnik Om ori ka 101 

Quercus cet-ris L. L-138 1k 1-0E14~00 '"""00-1 Dutovlje Semesadike 260 

Prunus avium L. 1 2k 1 99-15 1 Senožeče Semesadike 32 

Sk\lpaj 16 15 1.375 
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Gozdarstvo v času ir~ p1 ostortl 

Evropski program varovanja gozdnih genskih virov (EUFORGEN) 
Hojka KRAIGHER 

Program EUFORGEN povezuje evropske države, 
podpisnice ministrske konference v Strasbourgu 
( 1990) o varstvu gozdov v Evropi, predvsem 2. sklepa 
konvencije, ki podpira ustanovitev 'instrumenta za 
sodelovanje pri varstvu genske raznolikosti v evrops
kih gozdovih'. Ustanovljen je bil ob drugi ministrski 
konferenci v Helsinkih ( 1993 ), delovati je začel oktob
ra l994 in po ministrski konferenci v Lizboni ( 1998) 
z letom 2000 prehaja v drugo fazo. Organizator pro
grama je Mednarodni inštitut za rasti inske genske v ire 
iz Rima (JPGRI) v sodelovanju z Oddelkom za goz
darstvo FAO. 

EUFORGEN deluje v okviru petih mednarodnih 
mrež, v katerih poteka sodelovanje specialistov za po
samezne drevesne vrste oz. skupine vrst, od analize 
potreb, izmenjave izkušenj do razvoja namenov in 
metod aktivnega varovanja izbranih vrst, vključno z 
razvojem strategije varovanja ekosistemov, katerim te 
drevesne vrste pripadajo. Pet mrež zajema vrste Picea 
abies (po novem mreža za iglavce), Quercus suber (po 
novem mreža za mediteranske hraste). Popu/us nigra 
(in po novem P alba), plemenite listavce in socialne 
Jistavce . Mednarodne mreže (v okviru nacionalnih 
programov) izvajajo popise in izdelujejo registre gens
kih virov izbranih vrst, razvijajo skupne evropske baze 
podatkov in deskriptorjev, ugotavljajo skupne potrebe 
po raziskovalnem delu, pripravljajo skupne razisko
valne programe, podpirajo snovanje in ohranjevanje 
gozdov z namenom varovanja genskih virov ter do
datnih in situ in ex situ ukrepov, razvijajo dolgoročne 
strategije in navodila za varovanje ter prispevajo k 
izobraževanju javnosti. 

Formalno sodelovanje v programu smo v Sloveniji 
podpisali junija 1997 in aktivno sodelovali v pripravi 
domačih in mednarodnih strategij varovanja gozdnih 
genskih virov v okviru mrež za iglavce, socialne listav
ce, plemenite listavce in leta 1999 tudi v mreži za topol. 
Pripravili smo pregled in situ in ex silu varovanja 
gozdnih genskih virov v Sloven~i, zakonodaje in znan
stveno-raziskovalnega ter razvojnega in strokovnega 
dela na tem področju. Sodelovanje je bilo zlasti ko
ristno pri pripravi strokovnih osnov za novo zakono
dajo in podzakonske akte ter tehničnega predpisa s 
področja gozdnega reprodukcijskega materiala, pri 

* doc. dr. H. K., GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO 
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vpetju naših raziskav populacijske genetike smreke, 
bukve in hrastov v evropski kontekst ter pri razvoju 
tehnologije shranjevanja izbranih semen listavcev za 
potrebe gozdne semenske banke in gozdne semenarske 
prakse. 

V drugi fazi programa EUFORGEN se poudarki 
prevešajo v koordinacijo regionalnih strategij varovan
ja gozdnih genskih virov, monitoring zakonodaje in 
regulative pri izmenjavi gozdnega reprodukcijskega 
materiala, razvoj mehanizmov za omogočanje izmen
jave tega materiala, razvoj metod in baz podatkov za 
identifikacijo izvora materiala ter stike z javnostmi. 
Poudarek v posameznih mrežah, v okviru katerih po
tekajo navedene aktivnosti, se preveša iz posameznih 
modelnih drevesnih vrst na širšo skupino vrst s po
dobilo problematiko. 

V začetku marca 2000 (5. - 7. marec 2000) bo na 
pobudo sodelavcev iz sodelujočih držav in IPGRI iz 
Rima organiziran prvi sestanek nove mreže za iglavce 
(prej mreža za smreko) v Sloveniji, na Brdu pri Kranju. 
Sodelovalo bo 24 predstavnikov posameznih evrop
skih držav, predviden je poldnevni ogled ene od razis
kovalnih ploskev GIS, poudarek pa bo na prikazu po
pulacijsko genetskih raziskav predvidoma avtohtonih 
populacij smreke v Sloveniji (referent mag. Gregor 
Božič) in varovanju gozdnih genskih virov jelke. 

Omenimo naj še, da je Slovenija ena redkih držav, 
v katerih poteka usklajeno delovanje na področju va
rovanja gozdnih genskih virov v okviru Nacionalnega 
programa razvoja gozdov ( 1996) in na področju pri
prave strokovnih osnov za Nacionalno strategijo izva
janja Konvencije o biodiverziteti, kjer so glavne aktiv
nosti predvidene prav za leto 2000. Sooblikovanje 
mednarodnih strategij predstavlja tudi poseben izziv, 
zahteve in možnosti v okviru nalog Javne gozdarske 
službe v kontekstu usklajevanja zakonodaje z direk
tivami EU . Primarne pravice lastnikov gozdov, prost 
pretok ljudi in kapitala v EU ter zahteve meja, v katere 
bo v nekaj letih lahko sodila Slovenija, lahko veliko 
pomenijo za naš gozd in gozdarstvo, od našega vklju
čevanja v evropske programe pa bo odvisno, ali bo to 
dobro ali slabo. Prednosti glede ohranjenosti gozdov 
in pestrosti na vrstnem, genetskem in funkcionalnem 
nivoju lahko z ustreznim sooblik.ovanjem mednarodnih 
strategij ohranimo, poudarimo in izkoristimo ali pa jih 
že ob pristopu izgubimo. 

49 



Aktualno 

Vesti iz Zavoda za gozdove Slovenije 

Decembra 1999 je Zavod za gozdove Slovenije na 
Pristavi nad Stično podelil priznanja in nagrade izbra~ 
nim najbolj skrbnim lastnikom gozda v letu 1999. 
Priznanja je prejelo 14 lastnikov gozdov iz vse Slove~ 
n~je, iz vsake območne enote po eden. Izbor najbolj 
skrbnih lastnikov so opravile krajevne in območne 
enote po enotnih kriterijih, ki so zajemali prizadevnost 
lastnika pri opravljanju načrtovanih del v gozdovih, 
pri sečnji in spravi lu, ter pri gojen ju in varstvu gozdov, 
pri vzdrževanju gozdnih cest, pri upoštevanju splošno~ 
koristnih funkcij gozdov, udeležbo pri izobraževanju 
Zavoda za gozdove Slovenije in nasploh dobro sode~ 
tovanje z javno gozdarsko službo. Prireditve na Pri~ 
stavi nad Stično se je udeležilo okrog 50 udeležencev, 
med njimi tudi državni sekretar za gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo ter predsedniki območnih svetov Zavoda 
za gozdove Slovenije. O prireditvi sta poročala Radio 
Slovenija in Kmečki glas. Zavod za gozdove Slovenije 
bo z izborom najbolj skrbnega lastnika leta nadaljeval 
tudi v prihodnje. 

V letu 1999 je Zavod za gozdove Slovenije orga
niziral usposabljanje za gozdnega delavca sekača po 
programu USO fi na Srednji gozdarski in lesarski šoli 
v Postojni za 16 lastnikov gozdov iz 1 O območnih enot: 
Tolmina, Bleda, Kranja, Ljubljane, Postojne, Brežic, 
Celja, Maribora, Slovenj Gradca in Sežane. Vseh 16 
lastnikov gozdov je usposabljanje uspešno končalo 
junija 1999. V letu 2000 je na usposabljanju za gozd
nega deiavca gojitelja po programu USO II Srednje 
gozdarske in lesarske šole 13 lastnikov gozdov iz 4 
območnih enot: Ljubljane, Kranja, Tolmina in Brežic. 
Z usposabljanjem po programu USO, ki je trenutno 
edini program za poklicno gozdarsko usposabljanje za 
odrasle, želi Zavod za gozdove Slovenije postopno 

Nacionalni program varstva okolja 

usposobiti dovolj lastnikov gozdov, da bi opravljali 
dela v zasebnih gozdovih tudi za tiste lastnike, ki iz 
različnih razlogoy tega dela ne opravijo sami. 

Zadnji podatki kažejo, da imamo v Sloveniji že čez 
50 gozdnih učnih poti. Nekatere imajo poleg gozdne 
tudi širšo naravoslovno ali celo zgodovinsko vsebino. 
Zavod za gozdove Slovenije sodeluje pri gozdnih učnih 
poteh strokovno in finančno, sodeluje tudi pri vodenju 
obiskovalcev, za večino gozdnih učnih poti paje tudi 
upravljalec. Vsako leto se raznih dejavnosti za šolsko 
mladino, kijih organizira Zavod za gozdove Slovenije, 
udeleži 25.000 do 30.000 udeležencev. Večina teh de
javnosti poteka na gozdnih učnih poteh. 

V Idriji je nastala nova naravoslovna učna pot Ob 
rakah. Poleg naravoslovne ima tudi zelo zanimivo 
zgodovinsko vsebino, saj obravnava znamenite idrijske 
rake, s katerimi so zbirali in vodili vodo za pogon 
rudniških strojev. Predstavitev vodnika Ob Rakah po 
poti idrijskih naravoslovcev je bila 27. l. 2000 na 
krajevni enoti Zavoda za gozdove Slovenije v Idriji. 
Prireditev je vodila Martina Pišljar, ki je vodnik tudi 
uredila. Avtorji Marija Bavdaž, Jože Čar, Janez Kavčič 
in Emil Pelhan so izredno zanimivo predstavili vsebino 
vodnika. Iz Zavoda za gozdove Slovenije je strokovno 
sodeloval Emil Pelhan iz krajevne enote Idrija. 

Moto Tedna gozdov v letu 1999 je bil Spoštujmo 
gozd. Območna enota Sežana Zavoda za gozdove 
Slovenije pripravlja zbornik z otroškimi literamimi 
izdelki na temo Spoštujmo gozd. Izdajo načrtujejo v 
začetku leta 2000. 

Tone Lesnik 

16. septembra 1999 je Državni zbor sprejel Nacionalni program varstva okolja, ki je naj pomembnejši strateški 
dokument na tem področju in pomeni korak k trajnemu izboljšanju učinkovitosti okoljske politike. Dokument 
je v posebni publikaciji izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave. 

Uredništvo 
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Zanimivosti 

Drevesni velikani - sel{voje 
Obisk n<trodnih parl·ov Kings Canyon in Seq uoia \' Kalifomiji 

L:1dn KUTNAR'"' 

V poletnem času 1999 sem obiskal narodna parka 
Kings Canyon in Sequoia v osrčju Kalifomije v ZDA. 
Parka ležita v južnem delu gorovja Sierra Nevada in 
mejita drug na drugega. Narodni park Sequoia je bil 
ustanovljen že leta 1890 kot drugi nacionalni park ZDA 
(prvi v ZDA in prvi na svetu ustanovljen narodni park 
je Yellowstone v zvezni državi Wyoming, ustanovljen 
leta 1872). 

V teh dveh parkih se srečamo z gozdovi, katerih 
nosilci so drevesa izrednih dimenzij. V gozdovih par
kov Kings Canyon in Sequoia namreč rastejo veličast
na drevesa orjaške sekvoje ali mamutovca (Seqoia
dendron giganleum). To vrsto zaradi njenega areala 
razširjenosti imenujejo tudi gorska sekvoja. Pojavlja 
se namreč v pasu med 900 in 2.700 metri nadmorske 
višine, in sicer pretežno v zahodnih pobočjih gorovja 
Sierra Nevada v Kaliforniji. 

Orjaška ali gorska sekvoja je eno najvišjih dreves 
na svetu. Po volumnu lesa, ki ga doseže drevo te vrste, 
je to zagotovo eno največjih živih bitij na Zemlji. 
Podatki o dimenzijah največjih dreves orjaške sekvoje 
so si precej nasprotujoči. National Register of Big 
Trees ( 1992) navaja, daje višina največje 01jaške sek
voje 82,5 metra. Prsni premer tega drevesa, ki raste 
prav v parku Sequoia, pa je dobrih 8 metrov. Še večje 
dimenzije pa so navedene v Vodiču po parkih Kings 
Canyon in Sequoia ( 1998). Po njegovih podatkih naj 
bi največja orjaška sekvoja dosegala višino kar 93,3 
metre in imela pri tleh premer 12 metrov. Tudi o sta
rosti dreves si viri niso povsem enotni, kar je razum
ljivo, saj so starejša drevesa po sredini votla in so ocene 
starosti le približek dejanskega stanja. Vsi navedeni 
viri govorijo, da naj bi drevesa dosegala tudi preko 
3.000 let. Nekateri avtorji pa menijo, da drevesa do
segajo še precej višje starosti. Med njimi je tudi 
Brockman (1986), ki navaja podatek, daje najstarejše 
drevo orjaške sekvoje, ki je imenovano po generalu 
Shem1anu in raste v parku Sequoia, staro kar 3.800 
let. 

V tem delu sveta pa najdemo še drugo enkratno 
vrsto. Na zahodni strani ZDA, v ozkem pasu ob obali 
Tihega oceana, namreč raste še druga vrsta sekvoje. 

*mag. L K., tmiv. dipl. inž. gozd., GI S, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, SLO 
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To je primorska sekvoja (Sequoia sempervirens ). Po
javlja se v tako imenovanem meglenem obalnem pasu. 
Vrsta prav tako kot orjaška sekvoja pripada družini 
taksodijevk (Taxodiaceae). Za primorsko sekvojo je 
znano, da dosega še večje višine kot gorska sekvoja. 
Whitney ( 1997) pravi, daje to najvišje drevo na svetu. 
V registru National Register of Big Trees ( 1992) lahko 
preberemo, da najvišja primorska sekvoja dosega viši
no 108,9 metrov in ima premer 5,2 metra. To drevo 
raste v Humboldt Redwoods State Parku v severnem 
delu Kalifornije. Še večje dimenzije pa so zopet na
vedene v Vodiču po parkih Kings Canyon in Sequoia 
( 1998). Tako naj bi drevesa primorske sekvoje dose
gala višino več kot Il O metrov in imela premer preko 
6 metrov. Ocene starosti teh dreves pa se gibljejo okoli 
2.000 in več let. 

Rodovno ime Sequoia je spomin na indijanca 
Sequoyah (izgovarja se sequoia), kije živel na prehodu 
med 18. in 19 . stoletjem. Sequoyahje izumil abecedo 
indijanskega plemena Cberokee (WHITNEY 1997). 

Sekvoje so resnično nenavadna drevesa, saj dose
gajo rekordne dimenzije in starosti zaradi posebnih 
kvalitet. Drevesa sekvoj so namreč zelo dobro odporna 
na poškodbe zaradi ognja, insektov in različnih bolez
ni. Vzrok za odpornost pred napadi bolezni in žuželk 
je predvsem v vsebnosti tanina v lubju teh dreves. 
Sekvoje so dobro zaščitene proti ognju z debelim Jub
jem. Poleg tega pa jih pred ognjem ščiti tudi pomanj
kanje gorljivih smol. Za sekvoje je značilno, da tudi 
še potem, ko so po sredini debla že votla, relativno 
dobro rastejo. Po mnenju nekaterih so posamezna dre
vesa sposobna. doseči še mnogo višje starosti, kot jih 
dosegajo do danes poznana najstarejša drevesa orjaških 
sekvoj. 

Rod sekvoj je tudi gospodarsko pomemben. Fosilne 
vrste sekvoj naj bi bile med iglavci glavni vir rjavega 
premoga. Primorska sekvoja daje velike količine kako
vostnega in trpežnega rdečkastega lesa, po katerem je 
dobila ime redwood ali rdeči les. Les primorske sek
voje je uporaben za najrazličnejše namene. Še posebej 
je obstojen na prostem. Les gorske sekvoje pa nima 
posebne uporabne vrednosti, saj ni dovolj trpežen. 

Srečanje z gozdom, v katerem rastejo drevesa takih 
dimenzij, je prvovrstno doživetje. Poleg enkratnih 
dimenzij sekvoj lahko občudujemo tudi estetski vidik 

51 



Zanimivosti 

teh gozdov. Podoba gozda, v katerem se prepletajo 
opečnatordečkasta barva lubja sekvoj z živo rumeno
zeleno barvo gosto raščenih lišajev,je v pozni poletni 
svetlobi sončnih žarkov resnično enkratna. Ob pisa
nosti drevesne plasti paje tu še bujno rastlinje pritalnih 
plasti, ki črpa hranila iz bogatih lesnatih ostankov 

dreves. Votla debla drevesnih velikanov so zelo pri
mema zatočišča mnogim živalskim vrstam. Živahen 
utrip gozdovom orjaške sekvoje dajejo tudi kamniti 
balvani, ki štrlijo iz tal. Voda na neprepustni prevla
dujoči granitni podlagi ustvarja zanimive miniaturne 
obvodne ekosisteme in močvirja, na stnnejših predelih 
pa živahno brzi po trdni skalnati strugi. 

Kot zanimivost naj omenim, daje leta 1978 o sek
vojah pri nas pisal Vinko Strgar. V njegovem prispevku 
piše, da raste v Pristavi pri Gorici skupina lepo razvitih 
in zdravih, okrog 1 OO let starih primorskih sekvoj. Za 
gorsko sekvoje Strgar pravi, daje v Sloveniji eviden
tiranih, izmerjenih in popisanih 36 dreves, ki rastejo 
v nekdanjih ali še obstoječih grajskih parkih ter vsa
mostanskih, zdraviliških in obhišnih okrasruh nasadih 
na Štajerskem, Dolenjskem in Gorenjskem. Na koncu 
pa ugotavlja, da v ostalih delih Slovenije verjetno raste 
še več sekvoj, za katere pa takrat ni imel ustreznih 
podatkov. 
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Slika 2: Značilni rumeno-zeleni lišaji na drevju Slika 3: Ožgano deblo orjaške sekvoje (vse foto: Lado Kutnar) 
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Društvene vesti 

Slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo Postojna 2000 

Letošnja zima je prišla že zelo 
zgodaj in vzporedno z njo so se pri
čele priprave na vsakoletno državno 
gozdarsko tekmovanje. Gozdarsko 
društvo Postojna je v upanju, da bo 

tekmovanje lahko izpeljano na lokalnem smučišču 
Katič pri Postojni, tekmovanje napovedalo že za konec 
januarja. Kljub dokaj tanki snežni ode ji se je 28. janu
arja zbralo kar 117 tekmovalcev in v športnem duhu 
preživelo še en lep zimski gozdarski dan. 

Tekmovanja se je udeležilo 15 ekip s 106 tekmo
valci in kar Il tekmovalkami. Najštevilčnejše so bile 
ekipe domačega Gozdarskega društva Postojna, Kranj
skega gozdarskega društva, DIT gozdarstva Ljubljana, 
DIT gozdarstva Novo mesto ter Gozdarskega društva 
Bled. Ostali udeleženci so bili DIT gozdarstva Brežice, 
Celjsko gozdarsko društvo, Gozdarsko društvo Kočev
je, SGLŠ Postojna, Kraško gozdarsko društvo Sežana, 
Koroško gozdarsko društvo Slovenj Gradec, DIT goz
darstva Posočja ter predstavniki Ministrstva za kme
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, BF (Oddelek za goz
darstvo in obnovljive naravne vire) ter Sklada kme
tijskih zemljišč in gozdov. 

Veleslalomska proga je bila zaradi pomanjkanja 
snega malo prekratka, a dovolj zapleteno postavljena, 
da so raztreseni in premalo izkušeni tekmovalci (24!) 
odločno zapeljali mimo kakšnih vratc. S starta so se 

Sli ka l : Absolutni zmagovalec veleslaloma Robett Čuk 
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pognali 103 tekmovalci in tekmovalke, slednje so ime
le prednost še nerazrite proge. Med nj imi so bile naj
hitrejše Špela Habič (GD Postojna), Branka Jerala (GD 
Bled) in Neva Thorževskij (DITG Novo mesto). Obču
dovanja vredno je bilo vijuganje med vratci najstarejše 
udeleženke prvenstva, upokojenke Alenke Kristan 
(DrTG Ljubljana). Med najstarejšimi mladinci so se 
izkazali stari mački: Bogdan Kutin (Koroško GD Slo
venj Gradec), Milan Grošelj (DITG Posočja Tolmin) 
in Andrej Klinar (GD Bled). V srednji moški kategoriji 
so se na prvih treh mestih razvrstili Milan Rozman 
(Kranjsko GD)) Stanko Grošelj (DITG Posočja Tol
min) in Branko Gorza (GO Kočevje). Hud boj se je, 
kot vedno, bil med mladinci) zato so si nekateri na
taknili celo čelade. V tej skupini je bilo največ tistih, 
ki so zapeljali mimo vratc. Skozi cilj je najhitreje 
prismučal domačin Robert Čuk, pred Jurijem Rozma
nom (Kranjsko GD) in še enim domačinom, Matja
žem Turkom. 

Po lepi in odlično pripravljeni tekaški progi so se 
najprej pognale štiri vrle mladenke, za njimi pa še 3 1 
mladeničev. Mirjam Miku! ič (GD Kočevje) je po več
letnem zasledovanju končno premagala Alenko Bizilj 
(GD Bled)) čast domačink pa je s tretjim mestom re
ševala Mojca Rudež. Moški so tekmovali na nekoliko 
daljši (in napornejši) progi v dveh kategorijah. Pri 
starejših mladincih je z naskokom zmagal SmiUan 

Slika 2: Najhitrejše tekačice na podelitvi v 
Jamskem dvorcu (vse foto : Boris Černe) 
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Smodiš (CeUsko GD) pred Janezom Konečnikom (GO 
Kočevje) in Francem Sterletom (GO Postojna). Naj
mlajši med vsemi tekmovalci, šele sedemnajstletni 
Jme Tršar (SGLŠ Postojna) paje bil neulovljiv in je z 
absolutno najboljšim časom dneva premagal prav vse 
tekače. Za njim sta se uvrstila domačina Milan Gornik 
in Tone Rok. 

Prvenstvo se je s kosilom in slavnostno razglasitvijo 
rezultatov nadaljevalo v Jamskem dvorcu pri Postojn
ski jami. Najboljši (in zadnji) so prejeli medalje in lepe 

nagrade, ki soj ih prireditelju omogočili številni spon
zorji. V napetem boju ekip je GD Postojna ubranilo 
lansko prvo mesto pred GD Bled in GD Kočevje. Ob 
prijetni plesni glasbi se je eno najštevi lčnejših gozdar
skih druženj končalo šele pozno zvečer. 

Ocene organizacije letošnjega prvenstva so bile zelo 
ugodne in sprašujemo se, katero društvo bo ta izziv 
sprejelo v naslednji zimi . 

Mojca Rudež in Špela Habič 

Milan Glavaš: Gljivične bolesti šumskog drveca. Sveučilište u Zagrebu, 
Šumarski fakultet Zagreb, 1999, 281 str. 

Bolezni gozdnega drevja pridobivajo v zadnjih letih 
pozornost, ki je prej desetletja niso bile deležne. Tako 
sta na območju prejšnje države v jezik.ib, k..i ji_b še vsi 
obvladamo, l. 1996 izšli kar dve knjigi : Milan Glavaš : 
Osnove šumarske fitopatologije, Šumarski fakultet 
Zagreb, ki obravnava splošni del gozdne fitopatologije, 
in Midhat Uščuplic: Patologija šumskog i ukrasnog 
drveča, Šumarski fakultet Sarajevo, 366 str. Znani 
nemški gozdni fitopatolog Heinz Butin pa kar zapo
vrstio izdaja odlične knjige s to tematiko. V letošnjem 
letu paje že omenjeni Milan Glavaš, profesor gozdne 
fitopatologije na gozdarski fakulteti v Zagrebu, izdal 
še obsežno in bogato ilustrirano knjigo o glivičnih 
boleznih gozdnega drevja, neke vrste dopolnitev sploš
nega dela iz leta 1996. Posebej je treba pohvaliti to 
delitev v dva dela, ker kaže resnost in globino obrav
nave. Splošni del gozdne fitopatologije, ki daje vpo
gled v bistvo bolezni, se namreč v fitopatološki litera
turi o gozdnem drevju obravnava nekako mimogrede, 
kot neke vrste privesek k bolj zanimivemu in upo
rabnemu posebnemu delu, kar pa nikakor ni optimalno. 
V zdajšnjih težkih časih za izdajanje strokovnih knjig 
pa to izpričuje hvalevredno razumevanje za disciplino 
gozdne tito patologije na Hrvaškem. 

Pri razvrščanju bolezni se pisci srečujejo s prvo 
težavo. Povsem znanstven etiološki pristop je, da se 
bolezni opisujejo po taksonomskem položaju povzro
čitelja bolezni. To predpostavlja pri bralcih zoanje 
taksonomije gliv, ki ga ti praviloma nimajo, zato je 
knjiga tega tipa manj uporabna. Doslej najbolj uvel
javljena in kot kaže tudi najbolj praktična je delitev 
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bolezni po organskih sistemih (korenine, skorja itd.), 
kjer se bolezni pač pojavljajo. Pisec obravnavane knji
ge je šel delno v lo smer in je prikazal bolezni plodov 
in semen, (pada\'ico) kalčkov in sadik, deformacije 
listov, obarvanje in trohnobe lesa; bolezni raznih orga
nov listavcev in iglavcev pa ni razčlenjeval, temveč 
so združene v dveh velikih poglavjih Bolezni listavcev 
(str. 33-108) in Bolezni iglavcev (str. 109-204). Ko
ristni so še kratki oddelki o sistematiki glivnih rodov, 
obravnavanih v knjigi, slovarček strokovnih pojmov, 
literatura in indeks gliv, žuželk v zvezi z boleznimi in 
indeks gostiteljev. 

Pri vsaki bolezni je najprej navedeno hrvatska ime, 
nato ime teleomorfnega (spolnega) stadija s sopomen
kami, ime anamorfnega (nespolnega) stadija s sopo
menkami, gostiteljske drevesne vrste in razširjenost 
bolezn.i po svetu. Nato je obravnavana parazitska gliva 
s sorazmerno izčrpni mi opisi morfologije posameznih 
organov, nato njen razvojni krog in škodljivost. 

Izbor obravnavanjb bolezni je seveda težavna stvar, 
vendar menim, daje pisec na podlagi dolgoletnega dela 
na tem področju in na podlagi izvrstnega poznavanja 
terenskih razmer na Hrvaškem zajel vse pomembnejše 
bolezni. 

Pohvaliti velja ilustracije oz. 96 barvnih slik, ki so 
zelo poučne in bodo v veliko pomoč praktikom pri 
prvem provizoričnem določanju bolezni. Precej lepih 
barvnih slik je prispeval tudi sodelavec Gozdarskega 
inštituta Slovenije, mag. Dušan Jurc. Pisec je pri pi
sanju upošteval veliko domače in tuje strokovne lite
rature, nekaj tudi slovenske. 
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V podrobnejšo obravnavo v okviru kratkega prikaza 
ne kaže iti. V celoti vzeto je piscu prof. dr. Mi lanu 
Glavašu uspelo objaviti dragoceno in uporabno stro
kovno knjigo, ki pomeni lep dosežek gozdne fitopa
tologije na Hrvaškem. 

·--(11jize 1 <>St 

Presenetljivo pa je, da pisec n.ikjer ne navaja zati
ralnih ukrepov, tudi ne za bolezni, ki se pojavljajo v 
gozdnih drevesnicah, kjer je lahko izvedba učinkovita 
in utemeljena. 

Jože Maček 

Nova kn.iiga- Rudi Wagenftihr: Anatomie des Holzes 

Založba DRW-Verlagje izdala tretjo knjigo iz serije 
Holz, Anatomie-Chemie4 Physik (Les, Anatomija-Ke
mija-Fizika) z naslovom Anatomie des Holzes (Ana
tomija lesa) avtorja dr. Rudija Wagenfiihrja. Knjiga 
predstavlja 5. popomoma predelano izdajo istoimenske 
knjige istega avtorja. Prva izdaja je izšla leta 1966 pri 
založbi Fachbuchverlag Leipzig. 

Avtor dr. Rudi Wagen:fiihr je skoraj 4 desetletja 
deloval kot lesni anatom na Inštitutu za les v Dresdnu, 
svojo strokovno pot paje posvetil zgradbi lesa. Zgradil 
je anatomski laboratorij in skrbel za nenehno povezo
vanje s področji, kjer se anatomija praktično uporablja. 
Je eden vodilnih lesnih anatomov v Evropi in je med
narodno znan kot avtor številnih knjig o lesu. Poleg 
priljubljene Anatomije lesa je njegovo najbolj znano 
delo Holzatlas (Atlas lesa), ki predstavlja temeijit pre
gled lastnosti lesa najpomembnejših komercialnih les
nih vrst. Upokojil se je leta 1993, vendar še naprej 
strokovno deluje. 

V najnovejši knjigi Anatomija lesa na 188 straneh 
podaja poglavja o strukturi in identifikaciji lesa ter o 
mikroskopskih tehnikah za proučevanje lesa in lesnih 
tvoriv. Obrača se na študente in znanstvenike, ki pro
učujejo strukturo lesa, pa tudi na praktike, ki se pri 

Popravek 

delu srečujejo z lesom. Pri tem misli predvsem na tiste 
v industriji, v muzejih ali v restavratorstvu. V uvodu 
je podan kratek pregled zgodovine anatomije lesa in 
njene naloge. Prikazan je nastanek lesa in skorje. Naj
obširnejši del je posvečen anatomiji lesa, s kratkim 
dodatkom o anatom ij i skorj e. Podano je tudi po glav je 
o identifikaciji lesa, kjer so Slovencem že znani Wa
genfiihrjevi identifikacijski ključi podani v obliki pre
novljenih preglednic. V poglavju o mikrotehnologUi 
se avtor ne posveča le masivnemu lesu, pač pa tudi 
pripravi preparatov in mikroskopiranju lesnih tvori v. 
V prilogi dodaja seznam in nomenklaturo 498 najpo
membnejših lesnih vrst. Knjiga je opremljena s šte
vilnimi mikroskopskimi slikami ter z izborom barvnih 
slik z najpomembnejšimi teksturami. 

WagenfuhrjevaAnatomija lesa predstavlja temeljno 
lesnoanatomsko knjigo. Zanesljivo ne bi smela manj
kati v strokovnih knjižnicah in bo dragocen pripo
moček študentom pa tudi praktikom, ki se kakorkoli 
srečujejo z lesom. 

Cena knjige je 128 DEM. Dodatne ioformacUe: 
http://www.drw-verlag.de/. 

Katarina Čufar 

Avtor prispevka FAO/ECEIJLO-seminar: Gozdno delo jutri, objavljenega v GozdV 57 (! 999) lO, je prof. dr. 
Marjan Lipoglavšek, in ne prof. dr. Iztok Winkler, kot se nam je pomotoma zapisalo. Obema prizadetima se za 
neljubo napako iskreno opravičujemo. 

Uredništvo 
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJIENIH OBJAVI V 
GOZDARSK,f:M VESTNIKU 

Pravila obj,ave 
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 avtors.ke pO'Ie (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za 
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku prilož~jo 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 zah,tevajo 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 l·ahko dostavljeni na uredništvo 
osebno, s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti. Vodilni prispevek je treba poslaH 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. 

Navodilla za pripravo prispevkov 
Besedi·lo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim 

strojem, z dvojnim razmikam med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo ime.ti UMRO-zgradbo (uvod, 
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremlj,eni s slovenskim in angleškim 
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščenim povzetkom, ključnimi besedami ter dvojez,ičnim besedilom 
preglednic, grafiko nov in slik. Poglavja naj bodo oštevilčena z arabskimi številkami dekadnega sistema 
do četrte.ga nivoja (npr. 2.3 .. 1.1 ). Obvezna je uporaba enot SI in dovoljenih enot zunaj Sl. Opombe 
med besedi'lom je treba označiti zaporedno in jih dodati na koncu. Latinska im_ena rr:)orajo biti izpisana 
ležeče (Abies alba Mlii., Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (Tregubov 1957) ). Vire med besedilom 
se navaja po harvardskem načinu (BR OO KS et al. 1992, Glt MEH 1 MOORE 1968a ). Neavtorizirane 
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr. : ' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1:990)'). Med 
be.sedilom citirane vire in li1teraturo se navede na koncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po 
abecednem redLJ priimkov prvih 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 
istef1a 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. 1 JOHNSON, E. 1 TURNER, P. , 1992. Forest Management.- Journal 

of Forestry, 43, 2, s. 21'-24. 
GlrLMER, H. 1 MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija..- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s. 
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za· projektiranje gozdnih cest-
v Ljubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s. _ 
ZGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama obl'ika tesnega kl!lriva tudi za zasebna kurišča . 

V:. Zbornik referatov s sl'ovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energets'ki 
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Gozdarstvo v procesu prostorskega planiranja 

Gozdarstvo- razumljena kot stroka in kot lastniki gozdov 
-pokriva s svojo dejavnosljo več kot polovico slovenskega 
prostora. Pri svoji dejavnosti v gozdnem prostoru je raz
meroma avtonomno, seveda v okviru določil zakona o 
gozdovih in drugih zakonskih predpisov. Zgradili smo tudi 
celosten sistem gozdnogospodarskega načrtovanja, ki je 
od klasičnega urejanja gozdov postopoma zajel mnogo 
širše vsebinsko področje. V zadnjih letih je postala 
pomembna tudi prostorska razsežnost načrtovanja. Pri tem 

pa smo naleteli na interese drugih uporabnikov gozdnega prostora, ki želijo, 
razumljivo, tudi imeti kaj besede pri načrtovanju gozdnega prostora. 
Načrtovana in z zakonom o gozdovih predvidena izdelava prostorskih delov 
gozdnogospodarskih načrtov v praksi ni zaživela, saj bi očitno pomenila preveč 
sektorski in parcialni pogled na (gozdni) prostor. To pa pomeni, da se bo treba 
aktivno vključiti v splošni sistem prostorskega planiranja in v planskem procesu 
uveljaviti tudi gozdarske interese ter jih soočiti in uskladiti z interesi drugih, 
sedanjih in potencialnih uporabnikov prostora. Tu pa se srečujemo s kar nekaj 
pastmi, iz katerih se ne znamo vedno spretno rešiti. 

Najprej ostaja v naših vrstah še vedno vsebinsko ne dovolj razjasnjena, 
kaj razumemo pod funkcijami in rabo gozdov. Funkcije gozdov so predvsem 
naravna danost, ki jo najbolj strokovno - tako po obsegu oz. intenziteti kot 
tudi prostorsko - lahko ugotovimo prav gozdarji, raba določene funkcije pa 
nastaja zaradi človekovih aktivnosti, ki jih sicer lahko usmerjamo, ne moremo 
pa jih zapovedovati. Kadar raba posamezne funkcije na določenem območju 
dobiva poudarjene razse·žnosti ali jo je iz katerih koli razlogov treba posebej 
prostorsko opredeliti, je to stvar procesa prostorskega planiranja, to je procesa, 
v katerem se soočajo interesi in potrebe različnih uporabnikov gozda. V 
procesu prostorskega planiranja smo gozdarji le eden izmed udeležencev, 
resda lahko dobri poznavalci razmer, pa vendarle ne edini razlaga/ci re-snic. 
Zato tudi ne moremo vstopati v ta proces s pozicij nadvlade in posebnih 
pooblastil, ampak kot enakopraven udeleženec. 

Na drugi strani pa prav tako ne bi bilo dobro, da bi pristali na najrazličnejše 
poskuse prostorskih načrtovalcev, ki želijo v prostorskem smislu gozdni prostor 
po svoje razdrobiti na veliko število kategorij in pri tem zanemarjajo eno izmed 
temeljnih načel gozdarstva, da so gozdovi namenjeni mnogonamenski rabi, 
pa čeprav je ena izmed rab lahko bolj poudarjena. V sedanjem procesu 
izdelave in novelacije prostorskih planov je prav, da stopamo iz svojih ozkih 
strokovnih okvirov ter aktivno in argumentirano posegamo v ta proces. 

Prof. dr. Iztok Winkler 
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Znanstvene razprave 
GDK: 221.4 

Načrtovanje v prebiralnih gozdovih- nekatere značilnosti, dileme i 
predlogi 
Planning in Selection Forests - Some Charactenst1cs, 011emmas, and Suggestions 

Andrej BONČINA* 

Izvleček : 

Benčina, A.: Načrtovanje v prebiralnih gozdovih - nekatere značilnosti. dileme in predlogi. Gozdarski vestnik, št. 2/ 
2000. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 42. Prevod v angleščino: Želja Cilenšek Benčina. 

V prispevku je opisan razvoj prebiralnega gospodarjenja v Sloveniji. Debelinska struktura je bila osnova za preverjanje 
trajnosti prebiralnega gozda in načrtovanje . Normalen prebiralni gozd je bil ponazorjen z idealno debelinsko strukturo. 
Padajoča eksponentna funkcija ni vedno primerna za ponazoritev idealne krivulje. Pri kontroli prebiralnega gozda je 
poleg debelinske strukture potrebno hkrati analizirati druge sestojne parametre: pomladek, drevesne sestavo. vitalnost, 
lesno zalogo in prirastek, zasnove, kakovost in negovanost. Primerjava navedenih sestojnih parametrov z referenčnimi 
vrednostmi je izhodišče za dobre gojitvene odločitve. Referenčne vrednosti ugotovimo na osnovi analize izbranih objektov 
in spremljave razvoja gozdov in gospodarjenja. Predlagam, da spremljavo razvoja prebiralnih gozdov dopolnimo z 
referenčnimi objekti , na katerih bi na sestojni ravni spremljali razvoj prebiralne strukture. 

Ključne besede: prebiralni gozd, struktura gozda, debelinska struktura, prebiranje, preverjanje trajnosti, gozdnogos
podarsko načrtovanje, Hufnagl. 

Abstract: 
Benčina, A.: Planning in Selection Forests -Some Characteristics, Dilemmas, and Suggestions. Gozdarski vestnik , 

No. 2/2000. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 42. Translated into English by Želja Cilenšek Benčina . 
Development of forest management in selection forests in Slovenia is described. Evaluation of sustainable forest 

management (SFM) and planning was based on diameter structure, comparing actual diameter structure to normal 
(ideal) diameter structure. However, negative exponential distribution is not always appropriate to prese nt ideal diameter 
structure. Analysis of diameter structure is not sufficient for evaluation of SFM in selection forests . At the same time, 
evaluation of other stand parameters is necessary, e.g. natural regeneration, tree species composition, vitality, growing 
stock and volume increment, quality etc. Comparison of the above mentioned parameters to their reference values 
presents a basis for silvicultural measures. Reference values can be determined either by analysis of reference plots 
or by monitoring of stand development. Author suggests to improve monitoring of selection forests by establishing 
reference plats, used for monitoring the selection fores·t on stand level. 

Key words: selection forest, stand structure, diameter structure, selection silvicultural method, evaluation of 
sustainability, forest planning, Hufnagl. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije zavzema površina pre
biralnih gozdov v Sloveniji le 46.31 O ha; 76,3 %te površine je v območni 
enoti Bled, 12,2 %v Kočevju, 5,4% v Novem mestu in 3,2% v Nazarjih, 
neznatne površine pa so v Postojni, Mariboru, Tolminu in v Ljubljani. V 
obdobju po drugi svetovni vojni je bilo prebiralno gospodarjenje pre
vladujoč gojitveni sistem. Pri prvi inventuri slovenskih gozdov leta 1946 in 
1947 (lnventarizacija gozdov 1946 in 194 7) so ugotovili, da zavzemajo 
visoki gozdovi 96,5 % celotne gozdne povr.šine in da se po približnih 
cenitvah lahko računa, da ima komaj 10% visokih gozdov karakteristike 
čistih enodobnih sestojev (1947). Vse ostalo so bili več ali manj prebiralni 
gozdovi, "saj se ogromna večina visokih gozdov v LRS izkorišča na pre~ 
biralni način" (1947, str. 36). 

K uveljavitvi prebiralnega gospodarjenja na Slovenskem je največ pri
speval dr. Leopold Hufnagl, ki je na koncu prejšnjega stoletja v Auersper
govih gozdovih na Kočevskem uvedel izvirno obliko prebiralnega gospo
darjenja. Imel je izjemen vpliv na sodobnike ln naslednje generacije 
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gozdarjev. Henrjk Schollmayer, upravitelj veleposestnih snežniških goz
dov, je prevzel in dopolni\ njegovo metodo. Hufnagl je med prebiralne 
sestoje uvrstil kar 82% vseh gozdov in podobno je storil tudi Schollmayer 
v snežniških gozdovih. Sedanja površina prebiralnih gozdov je v obeh 
omenjenih območjih neznatna. V povojnem obdobju je Inštitut za gozdno 
in lesno gospodarstvo Slovenije zasnoval stalne raziskovalne ploskve za 
spremljavo prebiralnega gospodarjenja. Leta 1950 je bl! "zaradi tako lepo 
gojenih prebiralnih gozdov" (TREGUBOV 1 ČOKL 1957) celoten gozdni 
masiv Snežnika in Javornika s površino 18.271 ha izločen kot raziskovalni 
objekt v okviru Zveznega zavoda za planinske gozdove, z namenom, da 
bodo izsledki raziskav osnova za pravilno gojenje prebiralnih gozdov v 
Jugoslaviji. Nekaj let zatem je izšla za takratni čas izjemna monografija o 
prebiralnih gozdovih na Snežniku . 

Kakšni so razlogi, da se je površina prebiralnih gozdov v Sloveniji v 
zadnjih desetletjih tako občutno zmanjšala? Domnevamo lahko, da se 
sama zgradba gozdnih sestojev ni toliko spreminjala, kot kažejo številke, 
ampak se je spreminjal predvsem način razvrščanja gozdov. Sedanja 
površina prebiralnih gozdov obsega le tiste gozdove, ki so jih urejevalci 
pri terenskem opisu ocenili kot prebiralne.Včasih pa so jih razvrščali glede 
na gojitvene sisteme. Struktura večine gozdov, v katerih so sicer prebiralno 
gospodarili , zagotovo ni bila prebiralna. V sedemdesetih in osemdesetih 
letih se je uveljavilo skupinskopostopno gospodarjenje, ki je praktično 
povsem nadomestilo prebiralni gojitveni sistem. če so v povojnem obdobju 
prebirali tudi v gozdovih, ki za to niso bili primerni, je zdaj zašla gojitvena 
obravnava v drugo skrajnost, da namreč v gozdovih, kjer bi bilo prebiranje 
najbolj racionalna oblika gospodarjenja, tega ne počnemo. V preteklosti 
se je zavzetost gozdarjev za prebiranje močno spreminjala in še danes 
je opazen ambivalenten odnos gozdarjev do prebiranja, saj mu nekateri 
vnaprej nasprotujejo, drugi pa ga vnaprej zagovarjajo. 

Da bi zopet obudili ideje prebiralnega gospodarjenja, smo izbrali in 
podrobno analizirali prebiralni učni gozd v Dragi (BONČINA 1993. 1994). 
Prebira Ini gojitveni sistem ima namreč nekaj prednosti, ki so aktualne tudi 
v slovenskem prostoru. Oglejmo si le nekatere. Prebiralni gojitveni sistem 
zagotavlja trajnost donosov že na relativno majhni gozdni površini, ki 
znaša od enega do pet oziroma deset hektarjev (KURTH 1994, 
GAŠPERŠIČ 1995). To je pomemben argument glede na velikostno struk
turo zasebne gozdne posesti v Sloveniji. Veliki večini gozdnih posestnikov 
predstavlja gozd rezervo, omogoča jim občasne denarne donose, zato 
vanj občasno močneje posegajo ali pa ga za nekaj časa prepustijo na
ravnemu razvoju. Prebiralna struktura sestojev ustreza tem zahtevam. 
Obseg potrebnih vlaganj v prebiralne gozdove je sorazmerno zelo majhen, 
kar je ob vse dražji delovni sili pa tudi vse manjši pripravljenosti za izvajanje 
gojitvenih del pomembna prednost. Prebiralni gozd omogoča produkcijo 
debelega in kakovostnega drevja. Prebiralna struktura dobro opravlja 
varovalno funkcijo: varuje sebe, rastišče in objekte v neposredni bližini, 
ima velik okoljetvoren vpliv in prispeva k večji atlantifikaciji klime 
(BONČINA 1993), kar je zelo pomembno povsod tam, kjer obstaja po
tencialna nevarnost zakrasovanja. Prebiralna struktura gozdnih sestojev 
tudi značilno vpliva na sestavo in obilje drugih rastlinskih in živalskih vrst 
(BONČINA 1997). Dodaten argument za nekoliko večji obseg prebiralnih 
gozdov je v naravnih danostih Slovenijs (BONČINA 1 MIKULIČ 1998); 
delež jelke v lesni zalogi slovenskih gozdov je 9,9 %, dinarski in predalpski 
jelovo-bukovi gozdovi zavzemajo 14,1 %, jelovje in smrekovje pa 6,3 % 
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celotne gozdne površine, relief je izjemno razgiban, poprečni nagib v 
slovenskih gozdovih je 21 stopinj, varovalna funkcija pa je poudarjena 
na dobri petini celotne gozdne površine. 

2 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE 
2 DEFINING THE PROBLEM AND RESEARCH OBJECTIVES 

Sprememba gozdne inventure (Pravilnik o ... , 1998) prinaša novosti 
pri razmejevanju in klasificiranju gozdnih sestojev. Nabor razvojnih faz -
zanje bi bil sedaj ustreznejši izraz sestojni tipi -se je povečal. Ker se bo 
ob novem načinu izločanja sestojev delež raznomernih in prebiralnih 
sestojev povečal, se zastavlja vprašanje, kako naj urejevalec spremlja 
razvoj takšnih gozdov, kako naj 'preverja trajnost, se odloča o usmeritvah, 
kako naj načrtuje posek itd. Pri presoji trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi analiziramo izbrane indikatorje in jih numerično ali atributivno 
primerjamo z referenčnimi ali modelnimi vrednostmi.lndikatorji so dostopni 
in izmerljivi parametri, največkrat o sestojnih značilnostih. Njihove vred
nosti ugotovimo z gozdno inventuro ob obnovi načrtov. Z njimi posredno 
opišemo posamezne kriterije trajnostnega gospodarjenja. Med indikatorje 
uvrščamo tudi debelinsko strukturo prebiralnih gozdov, ki jo primerjamo 
z modelno strukturo. Pri opisanem postopku je ključno vprašanje, ali je 
bolje primerjati vrednosti indikatorjev z modelnimi vrednostmi ali se je bolje 
odločati o prihodnjem gospodarjenju z gozdovi le na podlagi spremljanja 
razvoja gozdnih sestojev. V prispevku želim zato prikazati osnovne zna
čilnosti razvoja prebiralnega gospodarjenja v Sloveniji, opozoriti na raz
lične pristope pri preverjanju trajnosti, jih opisati ter nekatere preizkusiti 
na izbranih objektih in predlagati način spremljave prebiralnih gozdov. 

3 METODE DELA IN OBJEKT RAZISKAVE 
3 RESEARCH METHODS AND RESEARCH OBJECT 

Večji del prispevka temelji na študiju različnih virov. Uporabnost rav
notežnega modela prebiralnega gozda (SCHOlZ 1989) smo preizkusili 
na primeru prebiralnega učnega gozda v Dragi (BONČINA 1993) in na 
primeru prebiralnih gozdov v gospodarski enoti Grčarice. Ta enota leži v 
območni enoti Kočevje, zavzema del Velike gore in Goteniškega pogorja, 
kjer uspevajo le dinarski jelovo-bukovi gozdovi, ki jih lahko uvrstimo med 
najbolj oh ranjene gozdove v srednji Evropi. Površina gozdov je 5.464 ha; 
dva gospodarska razreda sta uvrščena med prebiralne gozdove. V tem 
prispevku analiziramo le razred prebiralnih gozdov na rastišču Abieti
Fagetum dinaricum festucetosum, katerih skupna površina je 998 ha. Za 
izračun ravnotežnega modela prebiralnega gozda (SCHOlZ 1989) smo 
potrebovali informacije o: 
- priraščanju dreves v debelina, 
-jakosti poseka in 
- debelinski strukturi sestojev. 

Debelinski prirastek smo povzeli iz prejšnjega načrta (HARTMAN et 
al. 1985). Takrat so z vrtanjem dreves ugotovili debelinski prirastek za 
dominantne drevesne vrste Qelko, bukev in smreko) po debelinskih stop
njah. Iz teh podatkov smo glede na drevesno sestavo v posamezni de
belinski stopnji izračunali poprečni debelinski prirastek. Debelinsko struk
turo pa smo ugotovili s stalnih vzorčnih ploskev na mreži 250 m x 250 m; 
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Debelinska stopnja 
Diameter c/asses 

(i) ni 
3 79,27 

4 63,41 

5 43 ,60 

6 39,02 

7 32,93 

8 25,85 

9 22,80 

10 23,78 

11 16,83 

12 15,00 

13 7,32 

14 3,54 

15 1,71 

16 0,61 

Skupaj 1 Tot~! 375,67 

Preglednica 1 Variantni izračun 
ravnotežne strukture za prebiral ne 
gozdove v enoti Grčarice , ki us
pevajo na rastišču Abieti-Fagetum 
dinaricum festucetosum (oznake 
so v prilogi 1 ) 
Tab le 7 Calculalions of different 
normal diameter structures in se
lection forests of Grčarice forest
ry unit, growing in Abieti-Fagetum 
dinaricum festucetosum forest 
type (see App. 1) 

1 številke v oklepajih se 
nanašajo na enačbe v prilogi 1. 
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skupno je bilo analiziranih 3.081 dreves na 164 ploskvah, površina posa
mezne ploskve je bila pet arov. Za vse debelinske stopnje smo izračunali 
intenzivnost preraščanja dreves v naslednjo debelinsko stopnjo (1 0). 
Posek smo ugotovili iz evidenc za obdobje zadnjih devetnajstih let, ki so 
dostopne na računalniškem mediju (preglednica 1 ). 

Idealna krivulja 
Normal diameter structure 

id (mm) P, E; e A B c 
1,69 0,0338 0,48 0,0061 100,00 128,00 79,00 

2,07 0,0414 0,64 0,0101 65,59 83,95 51 ,81 

2,58 0,0516 0,54 0,0125 42,34 54,20 33,45 

2,98 0,0597 0,43 0,0110 30,96 39,63 24,46 

3,42 0,0683 0,39 0,0119 23,03 29,48 18,20 

3,19 0,.0639 0,36 0,0139 20,24 25,91 15,99 

3.72 0,0745 0,33 0,0144 14,54 18,61 11,49 

3,82 0,0765 0,31 0,0131 12,09 15,47 9,55 

3,83 0,0766 0,26 0,0153 10,06 12,87 7,94 

4,62 0,0923 0,18 0,0123 7,36 9,42 5,82 

3,68 0,0736 0,11 0,0156 7,62 9,76 6,02 

3,32 0,0664 0,06 0,0180 6,64 8,50 5,25 

2,96 0,0592 0,03 0,0196 5,60 7,16 4,42 

2,60 0,0520 0,02 0,0390 3,64 4,66 2,88 

349,71 447,63 276,27 

4 ZAČETKI PREBIRALNEGA GOSPODARJENJA NA SLO
VENSKEM 

4 BEGINNINGS OF SELECTION FOREST MANAGEMENT IN SLOVENIA 

Leopold Hufnagl (1892, 1893, 1894, 1938) je začetnik načrtnega pre
biralnega gospodarjenja na Slovenskem. Njegova analiza prebiralne 
strukture sestoj ev in etatna formula (1 )1 temeljita na debelinski strukturi 
gozdnih sestojev in debelinskem prirastku. Opazil je , da se z 1/ečjim prsnim 
premerom število dreves zmanjšuje. "Hufnagl je vprašanje trajnosti rešil 
tako, daje predvidel, da se v vseh debelinskih razredih poseka tisto število 
dreves, kolikor se j ih po naravnem procesu mora izločiti, poleg tega se 
posekajo vsa drevesa najmočnejšega debelinskega razreda, za katerega 
se smatra, da je zrel za posek." (PIPAN 1956, str. 5) Drevesa je uvrščal v 
štiri debelinske razrede, in sicer v 1. (15 do 30 cm), 2. (30 do 40 cm), 3. 
(40 do 50 cm) in 4. debelinski razred (50 do 80 cm). Za vsakega je posebej 
za iglavce in listavce prikazal število dreves, lesno zalogo, prirastek in 
temeljnico. Ugotovil je poprečno starost dreves v posameznem razredu, 
analize debelinske rasti dreves pa je dopolnil z vrtanjem. Za posamezne 
debelinske razrede je ugotovil poprečen debelinski prirastek (idj) in izra
čunal -prehodne dobe (t) . To so obdobja, ki so potrebna, da drevesa 
prerastejo širino debelinskega razreda. Etat je izračunal glede na število 
drevja (n) in prehodne dobe (t) za posamezne debelinske razrede. De
jansko je etat načrtoval le za debelejše drevje (3. in 4. debelinski razred). 
kjer je bil posek ekonomsko upravičen . Določil je spodnjo mejo sečne 
zrelosti, za iglavce je bila pri prsnem premeru 50 cm, pri listavcih pa pri 
40 cm. Menil je, da je za prebiralno strukturo značilno, da je temeljnica 
posameznih debelinskih razredov enaka (6 ,25 m2

). Vendar idealne frek
venčne krivulje ni izdelal in zato ni aktivno spreminjal takrat več ali manj 
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pragozdne strukture sestojev. Upravičeno je predvideval, da se bo z 
gospodarjenjem občutno zmanjšalo obdobje zastrte rasti (t

1
). 

Hufnaglova dela so bila kmalu dostopna strokovni javnosti in celo pre
vedena v hrvaščina (HUFNAGL 1893, 1895). Hufnagl je imel izjemen vpliv 
na gozdarje v Sloveniji, Hrvaški in tudi Bosni, tako da so ti nadaljevali in 
delno modificirali njegov koncept prebiralnega gospodarjenja. Eden izmed 
njih je bil Oskar Kosler (1955), ki je v nasprotju s Hufnaglom uporabil 
normalne krivulje (normale), ki so z debelinsko strukturo ponazarjale 
idealen prebiralni gozd. Krivulje so bile različne glede na boniteto rastišč 
in drevesne sestavo. Pri tem je uporabll Šuštaršičeve tablice za prebiralni 
gozd, ki so bile izdelane kar na osnovi tablic za enodobne gozdove 
(ŠUŠTERŠIČ 1947, 1950). Pipan (1950, 1951, 1956) je ostro kritiziral te 
tablice in normale za prebiralni gozd in upravičeno zavrnil njihovo uporabo 
v gozdnogospodarskem načrtovanju. Kosler je določil etat (2) na podlagi 
primerjave dejanske in idealne debelinske strukture sestojev, kar se 
razlikuje od pristopov francoskih avtorjev, na primer Schaeffer s sod. 
(1930), ki razumejo idealno krivuljo le kot ideal. Zmotno je menil, da je 
ta bl ično določena idealna debelinska struktura bolj ustrezna in objektivna, 
kot če bi jo določil na osnovi izmere vzorčnih prebiralnih sestojev. 

Il-.)~~ e»o ~-~J_" 
.Y~lfr'~~~~ --

/~--+---~---+---+----~--+---~---+--~ 

5 IDEALNA STRUKTURA PREBIRALNEGA GOZDA 
5 NORMAL STRUCTURE OF THE SELECTION FOREST 

že Hufnagl je spoznal, da je debelinska struktura ključen sestoj ni pa
rameter za spremljavo prebiralnih gozdov in odločanje o gospodarjenju v 
prihodnosti. Med prvimi je spoznal poglavitno značilnost prebiralnih goz
dov, ki so jo ugotovili kasneje tudi Schaeffer s sod. (1930), Fran<;ois (1938), 
Prodan (1949) in drugi, in sicer, da mora biti število dreves, ki vrastejo v 
določeni debelinski razred, enako vsoti števila posekanih dreves v tem 
razredu in tistih dreves, ki v istem obdobju prerastejo v naslednji razred. 
Prvotna naloga urejanja gozdov je bila zagotavljanje trajnih in enakih 
količin lesa. Prebiralni gozd, ki je omogočal trajne donose lesa, so ime-
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Dokument l Izsek iz Hufaglovega 
načrta za Goteniško pogorje iz 
leta 1892, ki prikazuje debelinsko 
priraščanje jelke in bukve 
Documenr 1 Fragment of 
Hufnagl's forestry plan for 
Gotenice forests from year 1892, 
showing the diameter increment 
of tir and beech 
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novali normalni gozd (normalna struktura, ravnotežni gozd) in ga ponazorili 
z debelinsko strukturo (normalna 1 optimalna 1 idealna krivulja, normala 
itd .) Debelinska struktura sestojev je postala osnova za urejanje pre
biralnih gozdov, in sicer za kontrolo trajnosti prebiralnega gozda (trajnosti 
donosov) in za odločanje o prebiranju v prihodnosti. Mnenja gozdarskih 
strokovnjakov o idealni strukturi prebiralnega gozda so bila in so še vedno 
različna . Gozdarske strokovnjake lahko razdelimo v tri skupine: 
-v prvo skupino lahko uvrstimo tiste, ki so idealno krivuljo določili na 

formalen način; 
-v drugo skupino lahko uvrstimo tiste, ki so idealno krivuljo določali iz

kustveno, na osnovi meritev in spremljave izbranih gozdov; 
- v tretjo skupino lahko uvrstimo tiste, ki so zagovarjali izključno kontrolno 

metodo in nasprotovali shematskim modelom idealnega prebiralnega 
gozda . 

5.1 Formalno določanje idealne krivulje 
5.1 Formal determining of normal diameter structure 

Sem uvrščamo de Liocourta (1 8-98), ki je menil, da se število dreves z 
naraščajočim prsnim premerom zmanjšuje po geometrijskem zaporedju 
(3), kar je Meyer (1933) izrazil s padajoče eksponentno funkcijo (4). 
Idealno lesno zalogo, temeljnico ali drug sestojni parameter (5), ki ozna
čuje gostoto sestaja, izračunamo kot vsoto produktov števila dreves po 
debelinskih stopnjah in srednje vrednosti za debelinsko stopnjo. 

Enačba (4) se pogosto uporablja pri urejanju prebiralnih gozdov, in 
sicer za ponazoritev debelinske strukture prebiralnega gozda in prikazo
vanje idealne zgradbe. Fuchs (1996) je določil idealno strukturo za pre
biralni gozd Kreuzberg glede na določeno število dreves najnižje merjene 
debelinske stopnje in določeno število dreves s prsnim premerom, večjim 
od 120 cm. Tudi ameriški gozdarji določajo idealno debelinsko strukturo 
prebiralnega gozda kot padajoče geometrijsko zaporedje (DAVIS 1 
JOHNSON 1980). Tak pristop se je močno uveljavil na Hrvaškem, kjer je 
Dušan Klepac (1961, 1965, 1997) za različne bonitetne razrede prebiral
nega gozda in kasneje tudi različno drevesne sestavo s Susmelovimi in 
Colettinimi korelacijami (6) izračuna! normalno lesno zalogo, normalno 
temeljnico, maksimalen ciljni premer in koeficient geometrijskega zapo
redja (q), nato pa še idealno prebiralno strukturo, ki jo je ponazoril z 
debelinsko strukturo. Zgornja sestojna višina (H) je bila merilo bonitete 

Grafikon 1. Možna idealna debe- 150 
linska struktura prebiralnega goz-
da 
Gtapll1 Possible normal diame-
ter structure in selection forests 1 oo 

ro 
..c z 

50 

Debelinske stopnje 1 Dia meter classes 
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rastišča in osnova za izračun parametrov normalnega prebiralnega gozda 
(priloga 1 ). Izračunane normale so bile osnova za določitev etata in za 
usmeritve za gospodarjenje s temi gozdovi. 

Zagovorniki tega pristopa vnaprej določijo idealno krivulje glede na 
nekatere vhodne veličine (višina, drevesna sestava) oziroma vnaprej 
izbrano obliko krivulje prilagodijo dejanskim razmeram (dejanska debe
linska struktura). Za določen gozd obstaja ena sama idealna krivulja, sicer 
na pogled lepa, vendar pa ne povsem skladna s sodobnim razumevanjem 
prebiralnega gozda. Urejanje prebiralnih gozdov je bilo škodljivo posebno 
v primerih, ko idealne krivulje niso bile le pripomoček za odločanje, ampak 
neposredna osnova za določitev strukture etata, s katerim so želeli struk
turo sestojev izenačiti z namišljeno idealno krivuljo. 

5.2 Eksperimentalna določitev idealne krivulje 
5.2 Experimental determining of normal dia meter structure 

V to skupino uvrščamo tiste raziskovalce, ki so poskušali idealno de
belinsko krivuljo določiti na osnovi meritev izbranih sestojnih parametrov 
in spremljave razvoja gozdov in prebiralnega gospodarjenja v konkretnih 
objektih. Sem lahko uvrstimo Hufnagla (1892, 1894, 1938), ki je najprej 
analiziral debelinsko strukturo gozda in jo potem kot nekakšno idealno 
stanje več ali manj ohranjal. Prodan (1944, 1949) je za pet bonitenih 
razredov v Schwarzwaldu, ki jih je opredelil z višinsko krivuljo, določil 
normalno lesno zalogo in ravnotežni model prebiralnega gozda glede na 
debelinski prirastek in jakost posegov po debelinskih stopnjah. 
Mitscherlich (1952, 1961) je oblikoval model prebiralnega gozda, ki kaže, 
da so na isti gozdni površini možna različna ravnotežna stanja. To je 
prikazal z različnimi možnimi kombinacijami števila drevja treh debelinskih 
razredov. 

Med vidne predstavnike te skupine lahko uvrstimo SchOtza (1989), ki 
izhaja pri izračunu idealne krivulje iz treh pogojev, in sicer: 
- v določenem času mora v določeno debelinsko stopnjo (i) vrasti enako 

število dreves, kot jih v tem obdobju v tej stopnji posekama oziroma kot 
jih preraste v naslednjo debelinsko stopnjo (i+1 ). Iz enačbe (7) lahko 
izpeljemo enačbo (8), ki jo je v nekoliko drugačni obliki kot ravnotežni 
pogoj zapisal že Frangois (1938), še prej pa Hufnagl (1892); 

-za nemoteno funkcioniranje prebiralnega gozda je potrebno ustrezno 
število najtanjših dreves, ki jih še merimo; število je v ko relaciji z višino 
lesne zaloge; 

-posek je enak prirastku. 

Iz navedenih pogojev je razvidno, da so možna različna ravnotežna 
stanja. Oblika krivulj je odvisna predvsem od ciljnega premera, debelinske
ga prirastka in poseka. Schotzov model idealne debelinske krivulje je od 
vseh navedenih najbolj ustrezen. Vprašljiva pa je njegova uporabnost: 
-Za izračun ravnotežnega stanja moramo ugotoviti število dreves najnižje 

merjene debelinske stopnje, ki pri določeni lesni zalogi zagotavlja funkci
oniranje prebiralnega gozda. To število zelo vpliva na celoten izračun. 
Poznati moramo tudi debelinski prirastek dreves in jakost sečenj po 
debelinskih stopnjah, da ugotovimo vrednosti P; ine;. Te vrednosti lahko 
določimo na osnovi nekajdesetletnega spremljanja gospodarjenja. 

- Nekatere raziskave kažejo, da se vrednosti sestojnih parametrov, ki 
vplivajo na določitev idealne strukture in idealne zaloge, pomembno 
spreminjajo: 
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Slika 1 Preblra!ni gozd v enoti Go
lenice z domnevno avtohtono 
"dragarsko smreko" (foto: A. 
Bončina) 

FIQWP. 1 Selection forest in Go
lenice forestry unit with presu
mably autochthonous "Draga 
spruce" (photo: A. Bončina) 
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- Spiecker (1986) je pri analizi prebiralnih gozdov v Schwarzwaldu 
ugotovil nižje debelinske prirastke pri tanjših drevesih kot Prodan, 
Hanewinkel (1999) pa poudarja, da vodijo različni debelinski prirastki 
najtanjših dreves kljub enakemu številu najtanjših dreves do povsem 
neprimerljivo različnih idealnih struktur prebiralnega gozda; 

- Bachofen (1999) je pri analizi nekajdesetletnega razvoja prebiralnih 
gozdov v Les Arsesu in Hasliwaldu ugotovil precejšnje razlike v vred
nosti periodičnega letnega volumenskega prirastka (Les Arses: 7,2-
10,9 m3/ha; Hasliwald: 10,3-14,6 m3/ha), čeprav se je lesna zaloga v 
tem obdobju neznatno spreminjala; 

- Fuchs (1996) je ugotovil, da se je v prebiralnem gozdu Kreuzberg v 
tridesetih letih znatno spremenila višinska krivulja in s tem tudi tarife; 

- Prodan (1944, 1949) in Mitscherlich (1951, 1961) sta pri jel ki ugotovila 
večje debelinske prirastke, kot kažejo sedanje raziskave; 

- drevesna sestava se lahko tudi po naravi spreminja; Benčina (1999) 
pri analizi stoletnega razvoja jelovo-bukovih gozdov opaža alternacijo 
drevesnih vrst. 

- Zahteve do gozda se relativno hitro spreminjajo, prav tako se spreminja 
pomen ostalih funkcij gozda, spreminjajo se tudi razmere na trgu . Vse 
se vsaj delno kaže tudi v ciljnem premeru in želeni drevesni sestavi. 
Majhne spremembe v zgradbi in sestavi vplivajo na konkurenčne odnose 
in priraščanje dreves. Spremenjena debelinska struktura vpliva na pri
raščanje dreves v debelina (p), zato se spremeni tudi jakost poseka 
(eJ Prav tako lahko kakršne koli endogene ali eksogene fluktuacije 
(RABOTNOV 1992) za krajše ali daljše obdobje občutno spremenijo 
razmere za uspevanje dreves v prebiralnem sestoju. 

Navedeni primeri potrjujejo, da moramo prebiralni gozd obravnavati 
kot dinamičen sistem. V gozdarskem načrtovanju lahko uporabimo opisan 
model le kot pripomoček, delno za določanje ravnotežne strukture prebi
ralnega gozda, kjer je uporaba modela omejena predvsem na primere, 
ko so na voljo kakovostne informacije, struktura gozdov pa okvirno ustreza 
ravnotežnemu stanju . Model je bolj uporaben v okviru kontrolne metode, 
saj je pripomoček za analizo različnih ravnotežnih stanj ter razvoja prebi
ralnega gozda in odzivov na izvedeno prebiranje (e). Model smo že upo
rabili pri izdelavi scenarija o prihodnjem razvoju prebiralnega učnega 
gozda v Dragi glede na izvedeno prebiranje (BONČINA 1994). Na podlagi 
ugotovljenih vrednosti o prirastku, debelinski strukturi in poseku smo izra
čunali, kakšna bo debelinska struktura po desetih letih. 

Uporabnost modela za določitev ravnotežnega stanja prebiralnega 
gozda smo preizkusili na primeru gospodarskega razreda prebiralnih goz
dov v enoti Grčarice. Iz podatkov o debelinskem prirastku smo izračunali 
intenzivnost preraščanje dreves iz ene v naslednjo debelinsko stopnjo 
(1 0) . Iz pop rečnega števila posekanih dreves po debelinskih stopnjah pa 
smo izračunali jakost poseka (9). Potem smo izračunali (7) tri idealne 
debelinske strukture glede na različno število dreves najnižje, tj. 3. debe~ 
linske stopnje. To število je treba pri izračunu vnaprej določiti. V prvem 
primeru (A) smo idealno krivuljo izračunali s 100 drevesi v 3. debelinski 
stopnji, v drugem primeru (8) smo uporabili ugotovljeno vrednost iz pre
biralnega učnega gozda v Dragi, v treljem primeru (C) pa smo napravili 
izračun kar z izhodiščnim številom dreves, ki je enako trenutnemu stanju. 

Iz prikazanega primera lahko povzamemo: 
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- Izračuni idealne krivulje so zelo odvisni od določitve začetnega števila 
dreves v najnižji merjeni debelinski stopnji. Idealno krivuljo lahko izra
čunamo tudi drugače, da namreč kot izhodišče upoštevamo število 
največje merjene, lahko tudi ciljne debelinske stopnje (7). 

-Zanesljivost in navsezadnje smiselnost izračuna idealne krivulje sta 
odvisni od kakovosti informacij, predvsem o prirastku in poseku. Obdobje 
devetnajstih {ej) oziroma desetih let je prekratka za kakovosten izračun 
ravnotežne strukture. 

- Uporaba modela je omejena predvsem na gozdove, ki so daljše obdobje 
v ravnotežnem stanju. V izbranem primeru ni tako, lesna zaloga sestojev 
se je močno povečala, saj je bil posek občutno manjši od prirastka. 
Vrednosti ej kažejo, da je bila količina poseka majhna. 

-Model lahko kot pripomoček uporabimo pri analizi razvoja gozdov in 
načrtovanju prihodnjega razvoja. 

5.3 Zagovorniki kontrolne metode 
5.3 Representatives of control method 

Med zagovornika kontrolne metode in nasprotnike matematično-for
malnega določevanja idealne (uravnotežene) prebiralne strukture lahko 
prištejemo Biollleya, Amon na in nekatere druge raziskovalce, ki so naspro
tovali uporabi kakršnih koli formul pri gojenju gozdov. Za Biolleya (1920) 
je bil glavni cilj optimiranja produkcije, merilo pa je bil tekoči volumenski 
prirastek. Skrbno je evidentiral posek, periodično, običajno na šest let, je 
ugotavljal spremembe v zgradbi prebiralnega sestaja, predvsem v lesni 
zalogi, drevesni sestavi, debelinski strukturi, tekočem prirastku. Kljub 
nekaterim pomanjkljivostim je kakovost Biolleyeve metode predvsem v 
drugačnem pristopu pri obravnavanju gozda, ki ga razume kot dinamičen 
sistem. 

6 PREDLOGI ZA SPREMLJAVO IN NAČRTOVANJE V PREBI .. 
RALNIH GOZDOVIH 

6 SUGGESTIONS FOR MONITORING AND PLANNING IN SELECTION 
FOREST S 

Vprašanja, kako spremljati razvoj (trajnost) prebiralnega gozda, so še 
vedno aktualna. Odgovoriti moramo predvsem na tri vprašanja. 

1. Kateri sestojni parametri so v gozdarskem načrtovanju primerni 
indikatorji za kontrolo trajnosti prebiralnega gozda? 

Glede na značilnosti strukture in rastne značilnosti prebiralnega gozda 
ni dovolj, če spremljamo le debelinsko strukturo sestojev. Pri kontroli 
prebiralnega gozda je treba hkrati presojati več različnih sestojnih para
metrov, ki indicirajo ustrezno delovanje prebiralnega gozda. Informacije 
o izbranih sestojnih parametrih so zbrane v gozdarskem informacijskem 
sistemu, ki ga vzdržuje Zavod za gozdove Slovenije. Za načrtovanje v 
prebiralnih gozdovih je najbolj pomembno: 
- debelinska struktura, porazdelitev lesne zaloge po debelinskih razredih, 

število dreves v najnižji merjeni debelinski stopnji (graf. 2); 
pomladek (količina, sestava, poškodovanost); 

- dreves na sestava (v odstotku celotne lesne zaloge); 
vitalnost (rangi); 

-lesna zaloga in prirastek (m3/ha); 
-zasnove, kakovost, negovanost (atributivne vrednosti). 
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Grafikon 2· Debelinska struktura 
različnih prebiralnih gozdov v Slo
veniji (glej prilogo 2) 
G ap/1 2· Diameter structure of 
different selection forests in Slo
venia (see App. 2) 

Slil' a 2 Prebiralni gozd v enoti 
Draga (foto: J. Černač) 
F1gure 2: Photo 1: Selection forest 
in Draga forestry unit (photo: J. 
černač) 
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2. Ali je sploh smiselno določati referenčne (modelne) vrednosti 
za posamezne parametre prebiralnega gozda, kot je na primer idealna 
debelinska struktura ali minimalna količina pomladka itd., da bi jih 
lahko primerjali z dejanskimi vrednostmi? Ali je bolje samo spremljati 
razvoj gozda in se glede na pridobljene izkušnje sproti odločati? 

Odgovor ni izključevalen, potrebno je namreč oboje! Z analizo razvoja 
prebiral nih gozdov spoznavamo razvojne značilnosti prebiralnega gozda, 
uspešnost izvedenih ukrepov pa tudi razvojne tendence v strukturi in 
sestavi. Hkrati pa lahko na podlagi spremljave gozdov določimo ali pa 
modificiramo referenčne vrednosti za posamezen sestoj ni parameter (na 
primere; in p;). Smiselnost uporabe referenčnih vrednosti za izbrane in
dikatorje je odvisna predvsem od tega, kako smo jih ugotovili, kako jih 
razumemo in kako jih bomo uporabili pri odločitvah. 

Referenčne vrednosti so lahko v splošnem: 
- idealne (optimalne, normalne) vrednosti; 
- mejne (kritične, minimalne, maksimalne) vrednosti izbranih sestojnih 

parametrov, ki še zagotavljajo nemoteno funkcioniranje prebiralnih ses
tojev na določenem rastišču, kot na primer minimalna količina pomladka 
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ali minimalno število dreves najnižje merjene debelinske stopnje ali delež 
iglavcev; 

- normativna vrednosti (npr. dopustna poškodovanost pomladka). 

V literaturi najdemo kar veliko primerov za referenčne vrednosti 
različnih sestojnih parametrov prebiralnega gozda, na primer količino 
pomlad ka, delež iglavcev v lesni zalogi, število najtanjših dreves, vrednosti 
e1 in p1 (DUC 1991, SCH0TZ 1989, BACHOFEN 1999). Duc (1991) tako 
navaja potrebno gostoto pomladka za nemoteno delovanje prebiralnega 
gozda, in sicer· 
- 75-1.460 osebkov/ha - 50 cm< h < 90 cm; 
- 70-620 osebkov/ha- 90 cm< h < 130 cm; 
- 250-350 osebkov/ha- O cm< Dt

3 
< 4 cm; 

- 160-350 osebkov/ha - 4 cm< D1.3 < 8 cm. 

V Dragi smo ugotovili občutno večje število osebkov (BONČ INA 1994), 
saj je delež bukve, ki prispeva k večjemu številu mladic, občutno večji kot 
v švicarskih prebiralnih gozdovih. Schutz (1989) poudarja pomen naj
tanjših merjenih dreves, ki so zelo dober indikator delovanja prebiralnega 
gozda, in meni, da mora za nemoteno funkcioniranje prebiralnega gozda 
na površini enega hektarja uspevati vsaj 100 do 200 dreves. Tudi za 
strukturo lesne zaloge po razširjenih debelinskih razredih so opredeljene 
okvirne normalne vrednosti (SCHOTZ 1989). Vse navedene vrednosti 
lahko le delno povzamemo, saj morajo biti prilagojene konkretnemu gozdu, 
in sicer rastiščnim razmeram, drevesni sestavi, predvsem pa ciljem go
spodarjenja, ki se odražajo predvsem v ciljnih premerih za izbrane dre
vesne vrste. Na istem mestu lahko uspeva različen prebiralni gozd, z 
različno lesno zalogo in različno debelinsko strukturo ter različnim deležem 
debelega drevja. Zato je potrebno v gojitvenih smernicah za prebiralne 
gozdove določiti okvirne ciljne premere za posamezne drevesne vrste. 
Ciljni premer ne pomeni, da poseka mo vsa drevesa, ki dosežejo določeno 
debelina, ampak predstavlja okvirno mejo, pri kateri se predvsem glede 
na vitalnost in kakovost dreves odločamo o poseku drevja. 

Najbolje je, da referenčne vrednosti za različne sestojne parametre 
prebiralnega gozda ugotovimo na osnovi analize izbranih objektov in spre
mij ave razvoja gozdov in gospodarjenja. Kot referenčne objekte izberemo 
tiste, ki imajo ustrezno prebiralno strukturo in za katere vemo, da že daljše 
obdobje nemoteno funkcionirajo. Izmerjene vrednosti dopolnjujemo na 
podlagi spremljave razvoja gozdov in gospodarjenja. Za spremljavo raz
voja prebiralnih gozdov informacije s stalnih vzorčnih ploskev ne zado
stujejo povsem. Potrebno je osnovati referenčne objekte (nem.: Weiser
flache), na primer na ravni izbranega odseka ali gozdne posesti, kjer bi s 
periodičnimi polnimi izmerami dejansko na sestojni ravni spremljali razvoj 
prebiralne strukture. Gospodarjenja spremljamo tako, da evidentiramo 
posek in gojitve na dela, spremljati pa bi morali tudi kakovost sortimentov. 

Primerjava sestoj nih parametrov z referenčnimi je pripomoček za odlo
čanje o prihodnjem gospodarjenju. Referenčne vrednosti so okvirne, vsak 
gozd je lahko tudi nekoliko drugačen, še posebej to velja za prebiralne 
gozdove. Zato naj bo primerjava stanja prebiralnih gozdov z referenčnimi 
vrednostmi izhodišče za dobre gojitvene odločitve. 

Prebiralni gozdovi so lahko zelo raznovrstni. Zato lahko po prečne vred
nosti sestojnih parametrov zavajajo, saj prikazujejo ugodnejšo strukturo, 
kot je v resnici. Temu se izognemo tako, da jih analiziramo po stratumih, 
na primer glede na zasnovo, lesno zalogo ali druge parametre. 
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3. Ali je padajoča eksponentna funkcija res primerna za ponazori
tev idealne debelinske strukture? 

Ni povsem ustrezno, če vnaprej določimo obliko idealne krivulje. Ne
katere opravljene raziskave prebiralnih gozdov v Sloveniji (BONČ!NA 
1993, 1994} namreč kažejo, da lahko debelinsko strukturo se stoja v 
splošnem ponazorimo z J-porazdelitvijo, vendar s pribitkom števila 
debelejših dreves. To so drevesa zgornjega položaja, na katerih se 
akumulira večina volumenskega in praktično celoten vrednostni prirastek. 
Ker takšni gozdovi nemoteno funkcionirajo, je nesmotrna prilagajati 
njihovo strukturo namišljeni idealni krivulji, ki jo ponazorimo s padajoče 
eksponentno funkcijo. Podoben pribitek debelejših dreves lahko opazimo 
na grafih, ki jih prikazujejo nekateri drugi avtorji, na primer Bachofen (1999) 
za Hasliwald in Les Arses. Tudi analize prebiralnih gozdov na raziskovalnih 
ploskvah v Snežniku kažejo podobno (TREGUBOV 1 ČOKL 1957). 

7 ZAKLJUČEK 
7 CONCLUSION 

V preteklosti je bila osrednja vsebina trajnosti v gozdarstvu trajnost 
donosov. Tudi zato je bila idealna (ravnotežna) debelinska struktura tako 
zelo pomembna. V zadnjem času se je vsebina trajnosti razširila na 
trajnost vseh funkcij gozda in ekosistema samega, razumevanje prebiranja 
in drugih gojitvenih obratov je bolj široko in svobodno. Gozdovi so zelo 
raznovrstni, zato je potrebno razlikovati med prebiralnim gozdom kot 
modelom, ki ima idealno strukturo, in pa konkretnim prebiralnim gozdom, 
ki je vsak nekoliko drugačen in zelo pogosto le bolj ali manj ustreza idealu 
prebiralnega gozda. Zato je bolje, da namesto pojma idealna struktura 
uporabljamo termin ravnotežno stanje. Predlog vsekakor ni nov, saj je že 
Pipan (1951} menil, da je "ravnovesje" ustreznejši pojem kot "normalnost". 
V sistemski teoriji in tudi sinekologiji uporabljajo pojem polistabilnost 
sistemov, v termodinamiki pojem stacionarne točke. Struktura prebiral nega 
gozda je v stalnem dinamičnem ravnotežju, kjer lahko s spremljavo razvoja 
gozda ugotovimo določene statistične odvisnosti med ključnimi parametri 
prebiralnega gozda, in sicer lesno zalogo, pomladkom, tanjšim drevjem, 
prirastkom, drevesne sestavo itd . 

Prebiralni gozd ni cilj gospodarjenja sam po sebi, ampak predvsem 
sredstvo za racionalno gospodarjenje v določenih razmerah. Zato prebi
ralne strukture ni smotrno na silo ohranjati, če kažejo naravni razvojni 
procesi drugače. Tako se lahko zgradba za krajše ali daljše obdobje 
spremeni, postane enomerna, dvoslojna itd. Tak pristop pa zahteva tudi 
drugačen odnos pri preverjanju trajnosti prebiralnega gozda in pri odlo
čanju o prebiranju v prihodnosti, ko bo temeljil na kontrolni metodi. Tak 
pristop pri golosečnem sistemu ni potreben, pri gospodarjenju s prebiral
nimi gozdovi pa .nujen. 
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PRILOGE 1 APPENDIX 

Priloga 1: Enačbe in seznam okrajšav 
Appendix 1: Equations and abbreviation list 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

ni-1 = qn; 

n =ke-aD 

(6) jelka 1 fir. Dmax = 2,64H q = 3,74H-0
'
29 

4,54 
bukev 1 beech: Dmax = 2,33H q= VH 

V = 0,462Ht91 

(7) 

(8) 

(9) 

n 

j = 1, .. '4 
V. 

J 

a,q 
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število dreves v posameznem debelinskem razredu (nj ) oz. debelinski stopnji (ni) 1 
number of trees per DBH c/asses 

debelinski razredi 1 DBH classes 

srednji volumen v posameznem debelinskem razredu 1 average tree vo/ume per DBH 
classes 

letni etat v številu dreves po debel. razredih 1 annual al/owable cut expressed in number 
of trees per DBH classes 

letni etat v m3 po debelinskih razredih 1 annual al/owable cuf expressed in vo/ume per 
DBH classes 

prehodna doba, ki je potrebna, da drevesa iz razreda j prerasejo v razred j+1 1 time 
period (growth interval) of trees in DBH class j growing into higher DBH class 

idealno (normalno) število dreves za posamezni debelinski razred 1 ideal (normal) tree 
number per DBH classes 

koeficienti 1 coefficients 
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e 
x 
x, 

naravni logaritem 1 natural!ogarithm 

gostota sestaja (temeljnica, lesna zaloga) 1 stand density (basal area, growing stock) 

srednja vrednost za gostoto za določeno debelinsko stopnjo i 1 average stand density of 
OBH c/asses 

i = Dmin -- Dmax debelinske stopnje 1 DBH classes 
D prsni premer 1 DBH 

P, 

e, 

intenzivnost preraščanja - odstotek dreves določene debelinske stopnje, ki v obdobju 
enega leta prerastejo v večjo debelinsko stopnjo 1 movement ratio expressed as a 
percentage of trees advancing yearly into higher DBH class 

letni posek dreves v odstotku od celotnega števila dreves te debelinske stopnje 1 annual 
hatVest vo/ume expressed in percentage of total tree number per DBH classes 

letni posek dreves (število na hektar) 1 annual hatVest vo/ume expressed in tree number 
per hectare 

zgornja sestoj na višina 1 average height of dominant trees 

poprečni letni debelinski prirastek dreves (mm) za debelinske stopnje 1 average annual 
DBH increment (mm) of trees per DBH classes 

Pnloga 2 Podatki o pragozd nem ostanku Rajhenav in nekaterih prebiralnih gozdovih v Sloveniji (glej tudi 
graf 2) 
t\ppenutx 2. Stand parameters of Rajhenav virgin forest remnant and some selection forests in Slovenia 
(see graph 2) 

Objekti 1 Objects 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Lesna zaloga (m3Jha) po debelinskih razredih i Growing stock (m 3/ha) per BHD classes 

~0-29 cm 32,2 67,3 74,5 ,P3,5 51,5 126,1 
30-49 cm 101,5 189,9 173,2 176,8 170,3 216,6 
50 in več 664,6 243,6 118,1 176,8 178,2 84,7 
Skupaj J Total 798,3 500.8 365,8 411,2 396 427.4 

Drevesna sestava(% lesne zaloge) 1 Tree species composition in% oftotal growing stock 

Jelka J Fir 61,8 47,9 44 39,2 39,2 15,2 
Smreka 1 Spruce 0,1 12,8 40 20,7 21 '1 48,9 
Bukev J Beech 37,7 36,4 5 35,3 34,4 27,6 
Ostale vrste 1 Other tree speciess 0.4 2,9 11 4,8 5,3 8,3 

Površina (ha) 1 Area (ha) 51 27 830 1.631 998 46.310 

Sintakson J Site type A -F din. A- F din. Dryopterido- A- Fdin. A- F din. različno 

Abietetum festucetosum different 
Lokacija 1 Location Kočevje Kočevje Maribor Kočevje Kočevje Slovenija 

Objekti 1 objects: (1) pragozd Rajhenav 1 Rajhenav virgin forest remnant, (2) Draga, (3) Lovrenc, (4) 
enota Grčarice 1 Grčarice forestry unit, (5) A-F din. festucetosum v enoti Grčarice 1 A-F din. festucetosum 
forest type in Grcarice forestry unit, (6) prebira Ini gozdovi v Sloveniji 1 all selection forests in Slovenia 

Debelinska struktura pragozd nega ostanka se od prebiralnih gozdov, ki uspevajo v podobnih rastiščnih 
razmerah, značilno razlikuje: lesna zaloga je občutno večja, predvsem je večja količina debelega drevja, 
zato pa je tanjših dreves občutno manj kot v prebiralnem gozdu. Prebiralne gozdove na Lovrencu gradita 
predvsem smreka in jelka, zato bi pričakovali visoko lesno zalogo in večji delež debelega drevja. Zaradi 
gospodarjenja je lesna zaloga nižja, zato je delež ostalih drevesnih vrst, ki sicer niso konkurenčne v 
prebiralnem gozdu, visok, količina debelega drevja je relativno majhna, pribitka ("grbe") debelejših dreves 
ni opaziti, zato pa so ti gozdovi dobro pomlajeni, saj imajo relativno večji delež tanjšega drevja. Pribitek 
debelejših dreves (graf. 2) opazimo p~i dinarskih jelovo-bukovih prebiralnih gozdovih. Skupni podatki za 
prebiralne gozdove v Sloveniji so presenetljivi, saj kažejo na visoko lesno zalogo, hkrati pa struktura po 
debelinskih razredih nakazuje relativno majhen delež debelega drevja. 
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Pl'anning in Selection Forests -some Characteristics, Dilemmas, and Suggestions 

Summary 

According to Slovenian Forest Service the area of selection forests in Slovenia encompasses 46,31 O 
ha. ln the period after WW 2, the selection method was the prevailing silvicultural system. ln the seventies 
and eighties, it was practically entirely replaced by group silvicultural system, al so in forests most suitable 
for selection method. The major role in the process of introduci'ng and development of the selection 
silvicuftural method goes to dr. Leopold Hufnagl; as the forest manager of Auersperg' s huge forest property 
in the Kočevsko reg ion he introduced original selection method. He was well aware'of the fact that dia meter 
structure is the main parameter for monitoring and planning in selection forests. The basic rule was that 
the number of trees ingrowing into particular diameter class should be equal to the sum of the harvested 
trees number in this DBH class and number of trees outgrowing into the next DBH class . Selection forest 
which enabled a sustained yield was called "normal selection forest" . It was usually defined by normal 
(ideal) dia meter structure. l·n this way, diameter structure became the ma in tool for monitoring and planning. 
It was determined in different ways: formally an dl experimentally. Some of the foresters, however, opposed 
the use of these methods, advocating pure control method . SchOtz's :model of normal selection forest 
may be useful in forest planning, especially asa tool for adapted forest management in selection forests. 
However, reliable information on stand structure and forestry practrce is needed when using this model. 
ln addition, actual: structure should be very close to normal selection structure. 

Some suggestions for monitoring and planning in selection forests: 
- When controlling selection forest , severa! different stand parameters have to be taken into account at 

the same time: diameter structure, distribution of growing stock per diameter classes, number of trees 
in the smalilest diameter class counted , natural regeneration, tree species composition, vitalilty, growing 
stock and increment, quality etc. 

- Monitoring of standi development and silvicultural measures as well as the use of the reference (model) 
values of indicators is needed to control selection forests .. 

- Reference values have to be adapted to site con d:itions, tree com position and above all , to management 
goals. 

- Reference values are defined by analysing the reference objects and by monitoring the development of 
the forests and management. 

- Reference values should be understood as frame values. Therefore a comparison between actual and 
reference values of indicators presents only a skeleten for improved silvicultur.al activities. 

- Largest planned diameter class should be defined in management plans as frame values for the particular 
tree species. At the same forest site different stand structure of selection forest is possible. 

- Averag:e values of stand parameters m.ay be misleading as they present a more favourable structure 
than the real one. Therefore a detai,led analysis of stand values is to be used. 

- Negative exponential distribution is not always suitable to represent the ideal diameter structure of 
sel·ection forest. Different researches show that selection forests with surplus of thick trees function 
well1

, therefore it is not appropriate to adapt an actual diameter structu:re to the normal one, described 
by exponent function. 
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Znanstvene razprave 
GDK: 308: 24: (497.12 * 10) 

Vpliv spremenjenega načina nege letvenjaka na zmanjševanje stroškov 
Influence of Modified Way of Pole Stand Tending on Reduction of Expenses 

Darij KRAJČIČ * , Ivan KOLAR** 

Izvleček: 
Krajčič, D. , Kolar, 1. : Vpliv spremenjenega načina nege letvenjaka na zmanjševanje stroškov. Gozdarski vestnik , št. 

2/2000. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 1 O. Prevod v angleščino : Eva Naglič. 

Na izbranih raziskovalnih ploskvah (1 O} smo raziskovali spremenjen način nege letvenjaka, ki smo ga poimenovali 
minimalna nega. Temelji na izboru manjšega števila dreves kot pri klasični negi, ki jim pomagamo z odstranitvijo 
konkurentov. Ta drevesa smo poimenovali drevesa prihodnosti in jih je skoraj trikrat manj od nosilcev funkcij po načelih 
klasične nege. Anketa je pokazala, da gozdarska strokovna javnost nazarskega gozdnogospodarskega območja zelo 
ugodno sprejema spremenjen način nege letvenjaka, in hkrati napovedala visoke prihranke časa pri označevanju drevja 
(30 %) ter pri izvedbi nege (20 %). Rezultati časovnih snemanj izvedbe nege v drugem del·u raziskave tega niso potrdili. 
Obstaja pa možnost, da smo z močnejšim ukrepanjem časovno odmaknili prihodnje redčenje. Predlagamo druge rešitve 
za povečanje obsega gojitvenih del , ki zelo zaostajajo za načrtovanimi. 

Ključne besede: nega gozda, nega letvenjaka, racionalizacija , atraktivnost dela, minimalna nega. 

Abstract: 
Krajčič, D., Kolar, 1.: Influence of Modified Way of Pole Stand Tending on Reduction of Expenses. Gozdarski vestnik, 

No. 2/2000. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 1 O. Translated into English 'by Eva Naglič . 

On ten selected research plats a modified way of pole stand tending, named minimal' tending has been investigated. 
The method is based on selection of smaller number of trees as in classical way of tending, which are helped with 
removal of their competitors. Such selected trees are called trees of the future and are three times less frequent in 
number as selected trees under a classical ru le of tending. Results of applied survey show the forest expert opinion 
coming from Nazarje forestry area is very much in favour of accepting a modified way of pole stand tending, and 
furthermore forecasts high economies in times for marking trees, that is 30 percent, and with execution of tending, 
which is 20 percent. But, results of time monitoring of execution of tending in the second part of. research do not confirm 
the expressed opinion. Above all, the possibility exists that with stronger measures taken, the future cuttings were 
delayed. The authors suggest other solutions to extend a range of tending work which is very much behind the planned. 

Key word's: forest t.ending, pole starid tending , rationalisation, atractivity of work, minimal tending. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Padec obsega gojitvenih del (KRAJČIČ 1999) in zaostrene gospo
darske razmere so spodbudili vrsto razmišljanj, kako prebroditi nastalo 
stanje. Zaostajanje gojitvenih del za načrtovanimi predvsem na področju 
nege bo povzročilo nastanek sestojev, ki bodo bistveno slabše kakovosti 
in stabilnosti, kot bi lahko bili. 

Zakon o gozdovih (1993) je odgovornost za stanje gozda z gozdno
gospodarskih organizacij prenesel na lastnika, država mu pri tem le 
pomaga s svetovanjem in subvencijami. Višina subvencij iz državnega 
proračuna pa ni usklajena z obsegom potrebnih gojitvenih del. Tudi nov 
pravilnik o gozdnogospodarskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 242-5/98) 
zahteva samo okvirno ekonomsko presojo gozdnogospodarskega načrta 
po sektorjih lastništva. 

Tako imamo pri vlaganjih v gozdove v zasebnih gozdovih opravka s 
strokovnimi potrebami (obseg, določen z gozdnogospodarskimi načrti) 
na eni, zmožnostmi države (letni državni proračun) na drugi ter priprav
ljenostjo lastnikov gozdov na tretji strani. V državnih gozdovih denarne 
možnosti za biološka vlaganja namesto državnega proračuna določa 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v okviru letnega izračuna nadomestila 
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za koncesijo, kjer so stroški gojitvenih del ena od stroškovnih postavk. 
Usklajenost med strokovnimi potrebami in ekonomskimi možnostmi pa v 
nobeni lastniški kategoriji gozdov ni zagotovljena. 

2 OPREDELITEV PROBLEMA 
2 IDENTIFICATION OF PROBLEM 

Močno zaostajanje gojitvenih del za obsegom, določenim z gozdno
gospodarskimi.načrti, nas je vzpodbudilo k iskanju novih poti in rešitev. V 
GGO Nazarje, kjer v državnih gozdovih mladovje porašča 14% površine, 
bi lahko zaostanki na področju nege, zlasti letvenjakov (prvo redčenje), 
poleg manjše kakovosti sestojev nevarno zmanjšali tudi njihovo stabilnost. 
S pravočasnim redčenjem namreč poleg ostalega zmanjšujemo tudi 
vitkostni koeficient (h/d-razmerje). 

Ena od možnih rešitev je zmanjševanje porabe časa za izvedbo ne
govalnih del, pri čemer smo želeli v praksi ugotoviti, ali pri spremenjenem 
načinu nege letvenjaka (pomagamo manjšemu številu izbrancev kot pri 
načelih klasične nege) zmanjšamo porabo časa. Ključni problem klasične 
nege gozda je naraščajoče neskladje med rastjo cene delovne ure in 
stagnira ječo ceno gozdnih lesnih sortimentov (DIACI1996), ki je v Sloveniji 
podkrepljene še z izrazito nizko intenziteto sečnje (POGAČNIK 1998, 
REBULA 1999, KRAJČIČ 1999). Tudi drugod v Evropi iščejo nove poti 
nege, ki temelji na biološki racionalizaciji, ki zahteva več miselnega dela 
kot ročnega in ki gradi na načelu naravnega avtomatizma in na načelu 
koncentracije (DIACI1996, SHOTZ 1996).1dejo smo delovno poimenovali 
minimalna nega letvenjaka. Z zmanjšano porabo časa na enoto površine 
bi lahko z enakim obsegom sredstev opravili negovalna dela na večji 
površini. 

3 METODE DELA 
3 METHODS OF WORK 

Raziskavo smo razdelili na dva dela. V prvem delu smo z metodo 
anketiranja ugotavljali mnenje strokovne javnosti o spremenjenem načinu 
nege letvenjaka, v drugem pa smo z dveletnim zamikom s kronometrično 
metodo snemali porabo časa sečnje pri različnih načinih nege letvenjaka. 
Zatem smo z analizo dobljenih rezultatov in sintezo ključnih ugotovitev 
oblikovali razpravo in zaključke raziskave. 

3.1 Izbor poskusnih ploskev in načrt poskusa 
3.1 Selection of sample plats and investigation plan 

Poskusne ploskve (10) velikosti 20 x 20 m smo zakoličili v Lučki Beli 
(GGO Nazarje, GGE Luče, odd. 62a), na koluviju ob spodnjem delu 
pobočja (združba Abieti-Fagetum praealpinum) na nadmorski višini 850 
m. Pretežno bukov letvenjak s primesjo javorja in smreke je nastal s sad njo 
smreke (okrog leta 1970) v ozkih, okoli 20m širokih kulisah, robno pa se 
je naravno pomlajeval predvsem z bukvijo in drugimi listavci. 

Na ploskvah smo želeli preveriti idejo minimalne nege v treh fazah: 
- seznanitev širšega kroga gozdarskih strokovnjakov z idejo in izbor iz

brancev, dreves prihodnosti in konkurentov - na 6 ploskvah; 
- testiranje mnenja gozdarskih strokovnjakov o ideji minimalne nege let

venjaka; 
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-pilotne snemanje možnih prihrankov pri porabi časa za nego Jetvenjaka 
(prvo redčenje) pri različnih načinih nege letvenjaka (tretmajih) - na 9 
ploskvah. 

Pred izvedbo poskusa smo natančno določili termine izbranci, konku
renti in drevesa prihodnosti. Izbranci in konkurenti so povzeti po Leibund
gut-Kotarju (1993), drevesa prihodnosti pa smo definirali kot del izbrancev 
(1/3-1/4) z najboljšimi lastnostmi, ki so poleg tega približno enakomerno 
razporejeni po prostoru. Drevesa prihodnosti po našem modelu niso bila 
enaka drevesom prihodnosti po Abetzu (nem. Zukunftsbaum), ki že v fazi 
letvenjaka izbere drevesa končnega sestaja (KOTAR 1997). Prav tako 
niso bila enaka manjšemu številu izbrancev na hektar po Mlinšku (1983), 
ki pri poenostavljenem odkazilu v nenegovan ih letvenjakih predlaga izbor 
100-200 dreves (nosilcev) na hektar. Na naših poskusnih ploskvah smo 
izbrali 250-375 dreves prihodnosti na hektar. Tako smo še vedno zadostili 
klasičnim načelom nege, naravnega boja (preraščanja in izpadanja) pa 
nismo odpravili. 

Ideja minimalne nege naj bi prinesla predvsem prihranek časa pri 
izvedbi red čenja. Oceno smo preverili z meritvijo porabe časa na ploskvah, 
pri čemer smo primerjali klasično nego, minimalno nego z močnim ukre
panjem in minimalno nego z normalnim ukrepanjem. S premočnim ukre
panjem sicer poudarimo negativne lastnosti dreves (rogovile, debelovej
natost) (LEJBUNDGUT 1984), hkrati pa potrebo po naslednjem ukrepanju 
pomaknemo v prihodnost. Zato smo tudi zastavili poskus z normalnim in 
močnim ukrepanjem pri redki mreži dreves prihodnosti. Meritve smo 
opravili dve leti kasneje kot anketo. 

Različne tretmaje smo ploskvam dodelili z žrebom, tako da smo za 
vsak tretma določili tri ploskve. Da bi se izognili razlikam v odkazilu, ki 
izhajajo iz različnih odkazovalcev, sta ga na vseh ploskvah opravila skupaj 
dva delavca Zavoda za gozdove Slovenije (vodja krajevne enote in revirni 
gozdar). Najprej sta na ploskvah glede na tretma označila nosilce oziroma 
drevesa prihodnosti. Zatem sta skladno z načrtom poskusa označila še 
njihove konkurente. 

Snemanje porabe časa za izvedbo nege (sečnja letvenjaka) ni bilo 
namenjeno ugotavljanju normativov za izvedbo redčenja (premajhen po
skus), ampak smo želeli ugotoviti, ali so med ploskvami kakšne razlike v 
porabi časa glede na različne tretmaje. Zato smo od gozdnega delavca 
iz Gozdnega gospodarstva Nazarje zahtevali enakomernost dela, merili 
pa smo samo produktivni čas. Ves neproduktivni čas smo iz snemanja 
izločili. 

4 REZULTATI 
4 RESULTS 

4.1 Izbor izbrancev, dreves prihodnosti in konkurentov 
4.1 Selection of trees into three groups of selected trees, trees of 

the future, and competitors 

V poskus smo želeli vključiti čimveč gozdarskih strokovnjakov z razis
kovalnega območja, zato smo pritegnili gozdarje iz Zavoda za gozdove 
Slovenije OE Nazarje in iz Gozdnega gospodarstva Nazarje. Po predsta
vitvi objekta, ideje minimalne nege in cilja poskusa smo se razdelili v 

_._ skupine. Vsaka skupina (6) je na eni od ploskev izbrala kategorije dreves, 
ki so pomembne za izvedbo minimalne nege letvenjaka (preglednica 1 ). 
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število na ploskev 1 Number per plot Število na hektar 1 Number per hectare 

Stevilka ploskve 2 
Number of a plot 

Izbranci (1) 41 
1 

Selected trees (1) 

Drevesa prihodnosti (P) 14 

1 Trees of the future (P) 

Razmerje (Pil) 0,34 1 

Ratio (PIJ) 

P-drevesa brez ali z 5 
neznatno konkurenco 
P trees with little or 
minimal competition 

Konkurenti P-drevesom 35 
Competitors to P trees 

Izbranci, ki smo jim z 12 
odstranitvijo konkurentov 
P-drevesom posredno 
pomagali 
Selected trees he/ped 
indirectly with removal 
of competitors to P trees 

Preglednica 1· Število nekaterih 
kategorij dreves na poskusnih 
ploskvah 

1 

Tab le 1: Number of some cate
gories of trees on research plats 

Izbranci 1 Selected trees 

Drevesa prihodnosti (P) 
Trees of the future (P) 

P-drevesa brez ali z neznatno 
konkurenco 
P trees wit!J little or minimal 
competition 

Konkurenti P-drevesom 
Competitors to P trees 

Izbranci, ki smo jim z odstra-
nitvijo konkurentov P-drevesom 
posredno pomagali 
Selected trees he/ped indirectly 
with removal of competitors to 
P trees 

Preglednica 2: Poprečja in odkloni 
na vzorčnih ploskvah 
Table 2: Averages and deviati
ons on research plats 

78 

3 4 6 7 10 2 3 4 6 7 10 

1 

35 33 47 28 25 11.025 875 825 r1.175 700 625 

115 10 111 

1 

14 10 350 375 250 ] 275 350 250 

0,43 0,30 0,23 0,50 0,40 0,34 0,43 0,30 0,23 0,50 0,40 

3 1 o 2 2 125 75 25 o 50 50 

46 32 46 15 26 875 1.150 800 1.150 375 6·50 

__j 

7 7 29 8 4 300 175 175 725 200 100 

1 1 

Vidimo, da smo na nekaterih ploskvah izbrali relativno malo izbran
cev, kar je posledica razlik v ploskvah in v pogledih posameznih skupin. 
Pojav, ki je povečeval razlike med ploskvami, je bila obžrtost dreves (rjava 
gozdna miš). 

Na osnovi tako dobljenih podatkov smo izračunali poprečja in odklene 
posameznih kategorij dreves, pomembnih pri uresničevanju ideje mini
malne nege (preglednica 2). 

število na ploskev Stevilo na hektar Koeficient 
Number per plot Number per hectare variacije 

Poprečje Stand. odklon Poprečje Stand. odklon Coefficient of 
Average Stand. deviation Average Stand. deviation variation 

34,8 8,2 871 204 23,4% 
12,3 2,3 308 56 18,3% 

2,2 1,7 54 43 79,5% 

33,3 12,0 833 299 35,9% 

11 ,2 9,1 279 228 81 ,6% 

Iz preglednice lahko povzamemo, da: 
-je razmerje med drevesi prihodnosti in izbranci v poprečju 1 : 2,8; 
-smo z odstranitvijo konkurentov drevesom prihodnosti v poprečju po-

magali dodatno še skoraj toliko izbrancem (poleg 308 P-drevesom smo 
pomagali še 279 izbrancem na hektar), kar pomeni, da smo skupno z 
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odstranitvijo konkurentov P-drevesom pomagali 587 drevesom/ha 
(308+279), torej 67 % vseh izbrancev; 

- smo vsakemu drevesu prihodnosti v poprečju odstranili 2,7 konkurenta, 
kar je relativno veliko (LEIBUNDGUT 1 KOTAR 1993), in tudi zato še 
dodatno pomagali tako velikemu številu izbrancev; 

- so koeficienti variacije relativno visoki, še najnižji so pri drevesih pri
hodnosti, kar je posledica heterogenosti ploskev in razlik med skupinami 
gozdarskih strokovnjakov. 

4.2 Mnenje gozdarskih strokovnjakov o minima,ni negi 
4.2 Forestry experts opinion on minimal tending 

Po opravljenem odkazilu na ploskvah smo med udeleženci seminarja 
izvedli anketo. Anketo je oddalo 28 gozdarskih strokovnjakov, strukturo 
odgovorov pa kaže grafikon 1. 

Gozdarska 
gosp. družba 

Drugi delavci, ZGS Forestry company 
Other workers, 4 % 

Slovenian Forest Service 

Vodja KE, 
odseka, OE 

He ad of staff of LU, 
sector, RU 

22% 

4% 

Grafikon 1 : Struktura anketiran
cev 
Grap/7 1: Structure of a group 
enquired 

Revirni gozdar 
District forestry 

workers 
70% 

Pri anketi so prevladovali revirni gozdarji, kar je za samo idejo mini
malne nege zelo pomembno, ker jo ti v največji meri lahko v praksi izvajajo. 

Večina anketirancev (79 %) je menila, da smo z idejo minimalne nege 
ubrali pravo pot, samo 4% jih je bilo prepričanih o nasprotnem, ostali pa 
so se z idejo deloma strinjali. Vsi so ugotavljali, da ideja minimalne nege 
(označujemo drevesa prihodnosti namesto konkurentov) krajša čas, po
treben za odkazilo (preglednica 3). 

Ocena prihranka časa pri odkazilu Delež anketirancev (%) 
Estimation of time savings for tree Share of enquired persons in 

marking percentages 

0% o 
0-30% 54 

30-50% 39 

nad 1 above 50 % 7 

.( Večina udeležencev je menila, da so prihranki časa pri označevanju 
dreves lahko znatni . Ocenili so, da bi za odkazilo letvenjaka pri klasični 
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experts on time savings when 
marking trees of the future in a 
way of minimal tending of pole 
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Preglednica 4: Število in poprečna 
debelinska stopnja izbrancev in 
konkurentov na ploskvah 
Table 4: Number and average 
diameter level of seiected trees 
and competitors on plats 

števifka Tretma* 
ploskve Treatment* Skupaj 
Number (število) 
of a plot Total 

(number) 

2 RN 16 

3 KN 32 

4 RN 
1 

17 

5 RM 17 

6 RM 16 

7 KN 28 

8 KN 27 

9 'RN 18 

10 RM 
1 

19 
Poprečje 21 '1 
Average 

1 

negi porabili poprečno 9,8 ur/ha, ukrepi minimalne nege pa bi ta čas znižali 
za okrog 30 %, kar pomeni skoraj tri ure. Ocena prihranka je verjetno 
nekoliko preoptimistična, nanaša se morda lahko le na čisti produktivni 
čas označevanja dreves. Prihranke časa bi večina porabila za načrtovanje, 
za temeljitejše delo z lastniki in za izobraževanje. Le eden je izjavil, da 
časa za redno delo že sedaj primanjkuje. 

Velikokrat se v praksi zgodi, da drevesa za prvo redčenje niso 
odkazana, kar je sicer v nasprotju s stališčem, da mora pozitivno izbiro 
opravljati strokovno usposobljen gozdar. Ne glede na to so vsi anketiranci 
menili, da bi lahko usposobili delavce, ki bi redčenje letvenjaka opravljali 
samostojno, čeprav se jih je nekaj več kot tretjina zavedala, da za 
samostojno delo niso primerni prav vsi gozdni delavci. 

Razlika v porabi časa za izvedbo redčenja letvenjaka na ploskvah po 
načelih klasične in minimalne nege znaša po oceni anketirancev 1,2 dnine/ 
ha (klasična nega 5,8, minimalna 4,6 dnine/ha). Pri tem so upoštevali, da 
so v sestoju označena le drevesa prihodnosti, gozdni delavec pa jim po 
lastni presoji odstrani določeno število konkurentov (npr. 1-3). Prihranek 
je po ocenah strokovnjakov znaten, preverili pa smo ga kasneje tudi z 
meritvami porabe časa. 

Pri minimalni negi pomagamo le drevesom prihodnosti z odstranitvijo 
konkurentov. Pri tem je večina anketirancev (56 %) ugotovila, da so bila 
drevesa prihodnosti pred izvedbo nege bolj sproščena od ostalih nosilcev, 
ki jim nismo pomagali, 8% jih je menilo, da so bila manj sproščena, ostali 
pa niso opazili razlik v sproščenosti krošenj. Povzamemo lahko, da smo 
z ukrepi minimalne nege dodatno pomagali drevesom prihodnosti, ki jim 
je narava že sama dala nekaj prednosti pred ostalimi nosilci. 

Velika večina (96 %) je menila, da je gostota izbrancev, ki smo jim 
pomagali, zadovoljiva, ostali pa so bili mnenja, da je premajhna. To po
vezujemo z mnenjem večine, da je ideja minimalne nege prava pot za 
racionalizacijo nege letvenjaka. 

Anketirance smo povprašali tudi, kaj menijo o riziku ukrepov minimalne 
nege, na kar sta skoraj dve tretjini udeležencev odgovorili, da smo ga 

Izbranci 1 Selected trees Konkurenti 1 Competftors 
lglavci Deb. st. Deb. st. Skupaj lglavci Deb. st. Deb. st. 

(število) ig l. list. (število) (število) ig l. list. 
Coniferous Diam. l. Diam. l. Total Coniferous Diam. l. Diam. l. 

trees conif. decid. (number) trees conif. dec id. 

3 3 2,4 35 5 2,4 1,8 

3 3,3 2,3 41 2 3 
1 

1,9 

2 2 3 44 2 3 
1 

1,7 

7 3,3 2,3 48 12 2,9 1,9 

4 3,3 2,3 56 13 3,1 1,8 

4 
1 

3,5 2,2 38 5 2,8 1,9 

7 3,3 2,1 42 8 2,8 1,6 

6 3,3 2,2 33 10 2,6 1,7 

2 4 2,2 54 2 2,5 1,9 

4,2 3,3 

1 

2,3 
1 

43,3 
1 

6,6 2,8 1,8 

*KN - klasična nega; RN - redka mreža izbrancev (P-drevesa), normalno ukrepanje; RM - redka mreža izbrancev (P
drevesa), močno ukrepanje 

*KN- Classical tending; RN- Rare network of selected trees (P trees) with normal measures taken; RM - Ra re network 
of selected trees (P trees) with strong measures taken 
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povečali za nekaj let, samo slaba tretjina pa, da smo ga zmanjšali. Mnenje 
večine je bilo skladno s pričakovanji, ker z ukrepi nege kratkoročno po
večamo riziko, že čez nekaj let pa je njen učinek na stabilnost sestojev 
izrazito pozitiven. 

4.3 Poraba časa za izvedbo redčenja letvenjaka 
4.3 Time spend for execution of thinning of the pole stand 

Pri snemanju porabe časa za izvedbo redčenja, ki smo ga izvedli dve 
leti po anketiranju gozdarske strokovne javnosti, smo opazili še večjo 
obžrtost dreves, ki so jo povzročile rjave gozdne miši. To na rezultate 
snemanja seveda ni imelo nobenega vpliva, zahtevnejše je bilo samo 
označevanje konkurentov, dreves prihodnosti oziroma nosilcev. Ker so 
bili konkurenti označeni, priučevanje gozdnega delavca ni bilo potrebno. 
Stopnja priučenosti tako ni vplivala na rezultate meritev. 

Podatke s ploskev, pomembne za časovno študijo, kaže preglednica 4. 
Na osnovi zgornjih podatkov smo ugotovili, da je delež iglavcev med 

izbranci v poprečju 20 %, med konkurenti pa 15 %. Konkurenti so v 
poprečju za 0,5 debelinske stopnje tanjši od izbrancev. Analiza ploskev 
glede na posamezne tretmaje pa je dala naslednje rezultate (preglednica 5). 

Tretma* Stevilo izbrancev Stevilo odstranjenih konkurentov 
Treatment* Number of selected trees Number of removed competitors 

KN 29 40,3 

RM 17,3 52,7 

RN 17 37,3 

*Glej opombo k preglednici 4 1 See comments in Table 4 

število izbrancev je največje pri klasični negi, medtem ko je pri mini
malni negi precej manjše, vendar pri močnem in normalnem ukrepanju 
približno enako. Pri močnem ukrepanju na redki mreži izbrancev smo 
odstranili v poprečju kar tri konkurente, večje je tudi število odstranjenih 
konkurentov pri redki mreži izbrancev v primerjavi z normalno nego, pri 
čemer koncepta nege nismo spremenili. 

Iz rezultatov izbire drevja za posek sklepamo, da je objekt primeren 
za testiranje razlik v porabi časa za izvedbo redčenja po posameznem 
tretmaju. V preglednici 6 smo zbrali rezultate snemanj po posameznih 
ploskvah. 

Stevilka ploskve Tretma* Konkurenti (števi10) Sečnja (min) 
Number of a plot Tr:eatment* Competitors (number) Cutting (min) 

2 RN 35 36,83 

3 KN 41 41,67 

4 RrN 44 34,50 

5 RM 48- 50,17 

6 RM 56 29,50 

7 KN 38 27,17 

8 KN 42 
1 

25,67 

9 RN 33 
1 

28,50 

10 RM 54 35,83 

Poprečje 1 Average 43.4 34,4 

Koefic. variacije 18,3% 22,9% 
Variation coef. 

*Glej opombo k preglednici 4/ See comments in Table 4 
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Razmerje konkurenti : izbranci 
Ratio Competents!Selected trees 

1,4 

3,0 

2,2 

Preglednica 5: Poprečno število 
izbrancev in konkurentov na 
ploskvi glede na tretma 
Table 5: Average numbers of se
lected trees and competitors on 
the plot according to treatmenl 

Preglednica 6: Poraba časa za se
čnjo na ploskvah 
Table 6: Time spend for cutting 
on the plats 
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Na osnovi teh podatkov smo izračunali poprečja porabe časa glede 
na posamezen tretma (preglednica 7). 

Tretma* Konkurenti 1 Comoetitors Sečnia 1 Cuttina 
Treatment* število 

Number 

KN 40,3 

RM 52,7 

RN 37,3 

Preglednica 7: Poprečno število 
odstranjenih konkurentov in pora
ba časa za sečnjo glede na tretma 
Table 7: Average number of 
competitors removed and time 
spend for cutting according to 
treatment 
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Indeks KoefiGient variacije Minute Indeks Koeficient variacije 
Index Variation coeffic;ent Minutes Index Variatien coefflcient 

100 5% 31,5 100 28,0% 

131 7,9% 38,5 122 27,5% 

93 15,7% 33,3 106 12,9% 

*Glej opombo k preglednici 4 1 See comments in Table 4 

Vidimo, da je pri redki mreži in močnem ukrepanju poraba časa za 22 % 
višja kot pri normalni negi, večja poraba časa glede na klasično nego je 
tudi pri normalnem ukrepanju in redki mreži izbrancev. Rezultati meritev 
porabe časa so nas presenetili, ker smo pri tretmaju RN pričakovali nižjo 
porabo časa kot pri klasični negi (KN), medtem ko smo pri tretmaju RM 
pričakovali približno enako. Rezultati tega niso potrdili. Variabilnost porabe 
časa je spričo majhnega števila in velikosti ploskev (pilotni poskus) ter 
njihove hetrogenosti relativno velika, najmanjša je pri tretmaju RN , med
tem ko je pri drugih dveh tretmajih dokaj izenačena in visoka. 

Skušali smo poiskati tudi odvisnost med porabo časa in številom od
stranjenih konkurentov na vseh ploskvah ne glede na tretma, vendar 
povezave nismo odkrili (r=0,20; n=9). Poraba časa je torej bolj kot od 
števila odstranjenih konkurentov odvisna od drugih dejavnikov (npr. pre
hodnost, nagib ... ). 

Lahko pa postavimo domnevo, da bomo zaradi močnejšega posega 
naslednje redčenje opravili kasneje. 

5 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI 
5 DISCUSSlON AND CONCLUSIONS 

Raziskava je pokazala, da gozdarska strokovna javnost nazarskega 
gozdnogospodarskega območja pozitivno sprejema idejo minimalne nege 
letvenjaka. Zelo dobro je sprejela zamisel, da revirni gozdar ne bi ozna
čeval dreves za posek (konkurente), ampak drevesa prihodnosti. Uspo
sobljena ekipa gozdnih delavcev bi zatem vsakemu tako označenemu 
drevesu bolj ali manj šablonsko odstranila določeno število konkurentov. 
Zamisel se seveda oddaljuje od koncepta, da mora gozdarski strokovnjak 
pri pozitivni izbiri odstranjevati konkurente . Kljub temu pa velja o njej 
razmisliti in jo celo uveljaviti , zlasti tam, kjer obstajajo velike površine 
strnjenih nenegovan ih letvenjakov. Takšno deJo je gotovo zanimivejše in 
pr eg Jednejše. 

Gozdarski strokovnjaki so ocenili, da bi lahko bil prihranek časa pri 
odkazilu po načelih minimalne nege znaten. S časovnim snemanjem tega 
nismo preskušali. Pri odkazilu sta sodelovala dva odkazovalca, pri čemer 
sta del časa porabila tudi za razpravo. Poleg tega bi za objektivno ugo
tavljanje prihrankov pri odkazilu potrebovali večje ploskve in za minimalno 
nego izurjene odkazovalce. 

Raziskava ni pokazala časovnih prihrankov pri izvedbi minimalne nege 
letvenjaka v primerjavi s klasično nego. Na porabo časa imajo očitno večji 
vpliv drugi dejavniki (npr. prehodnost, nagib ... ). Kljub temu da gre za 
pilotno raziskavo (majhne ploskve in majhno število ponovitev), zaklju
čujemo, da minimalna nega letvenjaka (odstranjevanja konkurentov manj-
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šemu številu izbrancev - drevesom prihodnosti) trenutno ne omogoča 
denarnih prihrankov. Ne glede na to pa obstaja možnost, da v primeru 
močnejšega ukrepanja pomaknemo naslednje redčenje za nekaj let v 
primerjavi s klasično nego. S tem lahko zmanjšamo stroške ponovnega 
redčenja, ker: 
- kakšno od prihodnjih redčenj izpustimo ali 
- smo pri naslednjem redčenju že bliže pragu rentabilnosti (vrednost sor-

timentov pokrije stroške redčenja) ali ga celo presežemo. 

Preskus te domneve že presega okvir raziskave. Zahteval bi konti
nuirano spremljanje razvoja gozda po uporabi različnih tretmajev na večjih 
poskusnih ploskvah z več ponovitvami. 

Raziskava je tudi pokazala, da je za rešitev na.stalega problema po
trebno iskati druge poti. Pri tem vidimo zlasti naslednje možnosti: 
1. Napraviti redčenja letvenjakov strokovno zanimivejša in preglednejša, 

zlasti na velikih strnjenih površinah, kjer je odkazilo lahko utrujajoče in 
dolgočasno . Označevanje dreves prihodnosti namesto konkurentov naj 
bi opravljala skupina gozdarskih strokovnjakov (npr. vsi gozdarji kra
jevne enote pri enem revirnem gozdarju), kar bi delo še popestrilo . 
Gotovo pa pozitivne izbire ne smemo prepustiti samo gozdnim delavcem 
ali lastnikom gozdov. 

2. Prevetritev strokovnih pogledov o potrebnosti nege na vseh površinah, 
določenih z gozdnogospodarskimi načrti. 

3. Zaradi zaostajanja opravljenih negovalnih del za načrtovanimi je treba 
zagotoviti usklajenost med strokovnimi odločitvami (potrebami), dolo
čenimi z gozdnogospodarskimi načrti, in možnostmi lastnika gozda in 
države (kot lastnika gozda in dajalca subvencij). Pri tem je nujna po
drobnejša (ne samo okvirna) ekonomska presoja gozdnogospodars
kega načrta, vključno z oceno finančnih možnosti državnega proračuna 
(zasebni gozdovi) oziroma Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (državni 
gozdovi). Hkrati se zastavlja tudi vprašanje smotrnosti nizkega obsega 
sečenj, ki smo mu bili priča v 90-ih letih (POGAČNIK 1998, REBULA 
1999, KRAJČIČ 1999). Nizek obseg sečenj zmanjšuje možnosti za 
vlaganja, poleg tega pa zavira in negativno vpliva tudi na razvoj gozda 
zlasti v fazi drogovnjakov in pomlajencev. 

4.1zdelava kriterijev za določitev prioritet bioloških vlaganj. Ta rešitev 
obsega nege ne bi zvišala, razpoložljiva sredstva bi samo usmerjala 
tja, kjer so najbolj potrebna. Zaostajanje gojitvenih del predvsem pri 
redčenjih letvenjakov na velikih površinah je problem, ki se ga je po
trebno lotiti načrtno. 
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Influence of Modified Way of Pole Stand Tending on Reduction of Expenses 

Summary 

Biological investments straggring behind the planned ones, specially tending, has encouraged our 
search for new solutions and for a way out from the present conditrons. One possible solution is modified 
and at the same time cheaper way of tending. Therefore, the survey has been carried out in the Nazarje 
forest management region to determine an influence of minimal tending of pole stand on reduction of 
expenses. ln the research besides carrying out time monitoring" the forestry expert public opinion has 
been questioned on modified principles of pole stand tending. Minimal tending was defined here as removal 
of competitors to the smallest number of selected trees, the trees of the future, as in classical tending. 

The research has shown positive acceptance of minimal tending on the side of expert pulbli'c from the 
Nazarje forest management reg.ion as 79 percent of them believed the minima ~ tending has been the 
right way of tending, and only 4 percent believed the opposite. They were anonymous ilil theirr opinion of 
the use of time tor marl<ing trees of the future is less than a time for marking competitor trees. They had 
estimated the average time savings of about 30 percent. Time savings for execution of ~ending, cuttings, 
was estimated to be 21 percent 

The majority of enquired, 56 percent has found out the trees of the future before, thinning were more 
at loose than other selected trees, whereas only 8 percent of enquired think the opposite. It would mean 
the minimal tending additionally helps the trees of the future, which were already given some advantages 
over competitors by the nature. Large majority of enquired, 96 percent, stated the density of trees of the 
future has been satisfactory. 

Economies on time spending to ex~ecute the thinning was checked in three different treatments with 
three repetiliions under classical tending, trees of the future under strong measures taken, and trees of 
the future under norma! measures. Only productive times have been measured. The experiment has 
shown the minimal tending of pole stand does not secure savings, which was contrary to the expectations. 
Correlation of a time consuming and a number of removed trees has also not been proved. Besides the 
pilot character of the research, we conclude that other factors than the way of tendingr, as for example 
transience and inclination of a terrain, are the ones with more influence on time consuming. 

We found out we s hall be searching for other solutions to see outa way from prese nt conditions, as for 
example: 
1. Make thinning of pole stand more interesting and clearer from professional point of view, specially on 

larg'e joint surfaces by marking the trees of future instead of competitors. 
2. To check out professional views on necessity of tending on ·all the planed surfaces. 
3. To balance planning of bio'logical investments with possibilities from state budget and owners of the 

forests. 
4. Multilayered critical judgement whether minimal intensive cuttings in the last period are wise . 
5. To prepare criteria for setting priorities on biologicat investments. 
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Strokovne razprave 
GDK: 903:71 

Kaj prinaša globalizacija gozdarstva? 
Nik~ POG . Č'N l K * 

[zvleče k: 
Pogačnik, N.: Kaj prinaša globalizacija gozdarstva? Gozdarski vestnik, št. 2/2000. V slovenščini . cit JjL 9. 
Globalizacija v gozdarstvu pomeni več kot le globalizacija trga z lesom, gre tudi za globalizacijo gozdarske politike, za 

globalizacijo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in za globalizacijo problemov gozdov. G !obalne probleme gozdov lahko strnemo 
v tri skupine: problem vse večje potrebe po lesu, zmanjševanje površin gozdov (predvsem v nerazvitem svetu) in slabšanje kakovosti 
gozdov (predvsem v razvitem delu sveta) . Rešitve nastale situacije iščejo številne vladne in nevladne organizacije na različnih 
nivojih . Ena izmed najbolj učinkovitih rešitev je certificiranje lesa. Certificiranje je dejstvo, s katerim se bo morala spopasti rudi 
Slovenija. Slovenija je v svetovnem merilu majhna, ima pa uzakonjen sistem trajnostnega gospoda1jenja kar ne gre spregledati . 

Ključne besede: gozdarstvo, globalizacija gozdarstva, trgovanje z lesom, certificiranje, Slovenija . 

1 UVOD 

K razmišljanju o mestu in vlogi gozdarstva pri slab
šanju življenjskih razmer na Zemlji meje spodbudilo 
branje ameriške knjige z naslovom Bad Harvest? 
(DUDLEY 1 JEANRENAUD 1 SULLIVAN 1995). 
Avtorji na osnovi lastnih izkušenj ter številnih pisnih 
in ustnih virov ugotavljajo posledice dolgoletnega ne
usmiljenega izkoriščanja gozdov. Ob soočanju s situa
cijo, v kateri so se znašli gozdovi, se človek nehote 
vpraša: Kaj pa naši gozdovi? Spadamo res v isti koš? 
In če ne, zakaj nismo nikjer opisani kot primer dobrega 
in uspešnega gospodarjenja? 

Podatkov, kij ih različne vladne in nevladne insti
tucije objavljajo s področja globalnega stanja in pro
blemov gozdov, je nešteto. Številne so kritike in pred
logi za rešitve razmer. V morju različnih informacij, 
ki si več ali manj nasprotujejo, sem za svoje razmiš
ljanje izbrala le nekatere. Vedno se lahko najde nekdo 
z drugačnimi podatki in informacijami iz drugega ali 
boljšega vira. Kakšna je natančnost in ažurnost sve
tovnih podatkov o gozdovih po posameznih državah 
pa nekoliko kasneje na primeru analize podatkov iz 
Slovenije. 

2 GLOBALIZACIJA 

S hitrim dostopom do informacij in izgradnjo infra
strukhlre postaja svet vse manjši. Državne meje po
stajajo le politična domena, ki za navadnega smrtnika, 
kaj šele za trgovino, niso nikakršna ovira. Kontroli
ranje dogodkov, dostopnost informacij ter možnost 
vodenja poslov iz enega prostora postaja del našega 

* N. P., univ. dipl. inž. gozd., GIS, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, SLO 
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vsakdana. Skratka, svet teži h globalizaciji. ln ta v 
zadnjem času zelo popularen izraz, poleg izraza eko
loški ali okolju prijazen, se uveljavlja tudi v gozdarst
vu . 

Morda začenjam na napačnem koncu, pa vendar se 
postavlja vprašanje, ali res razumemo globalizacijo. 
Ali res vemo, kaj ta pojem predstavlja, in ali res vemo, 
kaj globalizacija prinaša oziroma kaj je že prinesla. 

Razlago pojmfglobalizacija sem iskala v Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika, vendar tega pojma slo
var ne vsebuje, vsebuje pa razlago pojma globalen, ki 
ga razlaga na več načinov: 
-celoten, skupen : globalna površina gozdov; globalne 

raziskave problema: ki obravnavajo problem v celoti, 
brez podrobnosti; 

- nanašajoč se na vso zemljo . 

Kako lahko razumemo globallzacijo gozdarst
va? Globalizacijo gozdarstva lahko razumemo na več 
načinov: na eni strani gre za globalizacijo trga z vsemi 
proizvodi gozda, na drugi strani za globalizacijo načina 
gospodarjenja, na tretji za globalizacijo ogroženosti 
gozdov, na četrti za globalizacijo reševanja nastale 
situacije, verjetno pa obstaja-- še kakšna druga stran. 
Globalizacijo si lahko predstavljamo tudi tako: če bi 
iz svetovnega zemljevida zbrisali vse državne meje in 
nove meje oblikovali po različnih ekosistemih, bi goz
dovi predstavljali eno od novo nasta.Jih držav. To bi 
bila svetovna država gozdov, z vso svojo pestrostjo 
naravnih danosti, sistemov gospodarjenja ter raznoli
kostjo problemov. Druga razlaga globalizacije je: če 
uvažamo les in s tem varujemo svoje gozdove, pov
zročamo globalno gledano prav enako škodo, le na 
drugem koncu sveta. Na nek način tudi Slovenci pris-
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pevamo k uničevanju tropskih gozdov, saj kupujemo 
pohištvo, izdelano iz eksotičnega lesa. Vplivi na goz
dove, pozitivni ali negativni, ne upoštevajo državnih 
meja. Sledenje lesa od panja do končne porabe (pepel 
ali kompost) nas lahko pripelje okoli sveta. Globali
zacije ne predstavlja le trgovina z lesom, temveč tudi 
prenos znanja, tehnologij in načina življenja. Pomoč 
razvitih držav nerazvitim je velikokrat prikazana kot 
dobrodelen prenos znanja in tehnologije, v resnici pa 
gre lahko le za obliko neokoJonializma. Vedeti pa mo
ramo, da globalizacija ni nekaj negativnega. Tropske 
gozdove izkoriščajo že desetletja, vendar politikov, 
javnosti in strokovnjakov v Evropi dolgo časa niso 
skrbeli problemi, ki j1h povzroč~o s tako nekontroli
ranim izkoriščanjem ranljivih tropskih ekosistemov. 
Ko pa so študije o izvoru hlodovine, ki prihaja na 
evropski trg, pokazale, da velik dell esa izvira iz trops
kih držav, seje zanimanje za to problematiko spreme
nilo. Z obsojanjem dela nekaterih multinacionalnih 
družb, vlad ali mednarodnih organizacij s strani ne
vladnih organizacij (na primer Greenpeaca) se je spre
menil odnos ljudi, stroke in v končni fazi tudi politike. 

Globalizacija v bistvu pomeni, da gledamo na svet 
in gozdove kot celoto. Nekaj kar počnemo tu in danes, 
lahko jutri prizadene nekoga na drugem koncu sveta. 
Svet že od nekdaj deluje kot celota, ljudje so ga raz
delili in postavljene meje razumeli kot ovire, ki jih 
lahko prestopiš le s potnim listom. Z razumevanjem 
delovanja kompleksnih ekosistemov se je razvilo in 
utrdilo spoznanje, da ekosistemi ne spoštujejo držav
nih meja in priznavajo le svoje meje. Nekatera spoz
nanja o kompleksnosti ekosistemov in negativnih člo-

veških vplivih je v knjigi Nema pomlad predstavila 
že Rachel Carson ( 1970). Narava deluje kot nekakšen 
tampon, ki lahko za dalj časa zakrije negativne vplive, 
tako daje velikokrat težko najti, kaj šele obsoditi pra
vega krivca (negativni vplivi strupa DDT na vsa živa 
bitja so se pokazali šele po nekaj letih intenzivne upo
rabe po vsem svetu). Probleme, ki so jih ustvarile 
generacije pred nami, rešujemo mi in probleme, kijih 
ustvarjamo mi, bodo reševali prihodnji rodovi - to 
pravilo še posebej velja pri gozdovih. 

Razlaga nekaterih pojmov, uporabljenih v članku: 
TIMBER TRADE: Kot timber trade razumemo 

enostavno trg z lesom. Velikokrat se pod tem izrazom 
skrivajo vse dejavnosti, ki so kakor koli povezane s 
celotno gozdno proizvodnjo (sečnja, spravilo, prevoz), 
trgovanjem ter primamo predelavo lesa in papirna 
industrijo. V slovenščini ne razpolagamo s pojmom, 
ki bi opisoval vse naštete dejavnosti. Pri prebiranju 
tuje literature je zaradi pravilnega razumevanja pri~ 
poročlj ivo najti razlage uporabljenih pojmov (term of 
references). V prispevku bom kot prevod tega izraza 
uporabljala sledeče: gozdna proizvodnja, trgovanje in 
predelava lesa. 

FOREST INDUSTRY: Dobesedni prevod bi bil 
gozdarska industrija, ki pa v definiciji zajema tako 
gozdno proizvodnjo kot tudi predelavo lesa in trgo
vanje z lesom in lesnimi polizdelki. Podoben pomen 
ima tudi izraz "timber industry". V Sloveniji še ni
mamo razvite gozdarske industrUe s tako široko paleto 
dejavnosti. Tako stanje je posledica pretekle stroge 
delitve na gozdarske in lesarske dejavnosti, sporna je 

Preg lednica 1 Gozdovi in gozdarstvo v svetu, Evropi in Sloveniji (1995) 

SVET EU SLOVENJJA 

Površina gozdov 4,0 milijard ha 102,8 milijonov ha 1,1 milijon ha 

Gozdovi zmernega 
Tropski gozdovi pasu in borealni 

gozdovi 

1, 7 milijard ha 2,3 milijarde ha 2,6 % svetovne p. 0,03 % svetovne p. 

Gozdnatost 32% 
1 

32,8% 54% 

Biomasa stoječega 300 milijard m.l 
Il 

6,4 milijarde m3 233 milijonov m3 

drevja 36% iglavcev 1 64% listavcev 2 % svetovne b. 0,08 % svetovne b. 

Letni posek 3.4 milijarde m3 

1 

3L8 milijonov m:· 
1 

2,4 mjlijone m·1 

9% svetovne p. 0,07% svetovne p. 

Dohodek iz gezdov 418 milijard$ 150 milijard$ 
1 

? 
2 % globalnega bruto proizvoda 3 %GDP ? 

Vrednost tr-govanja 1 OO milijard $ 37 milijard$ ? 
3 % skupnega svetovnega trgovanja 37% svetovne 

trgovine z lesom 

Vir: FAO Yearbook 1996, State of the World's Forests \999, Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije za leto 1998 
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Pogacni k, 1.: Kuj prinnso glohalincija gotdar tva? 

bila le primarna predelava lesa (predvsem žagarstvo). 
S spremembo sistema (prehod na tržno usmerjeno go~ 
spodarj enje) gozdarska podjetja širijo svoje dejavnosti 
tudi na področje predelave lesa. 

3 NEKATERA GLOBALNA DEJSTVA O GOZDO~ 
VIH 

Za razumevanje problemov je potrebno poznati 
nekatere podatke o svetovnih gozdovih in gozdarstvu. 
Ena izmed pomembnih nalog mednarodne organiza
cije FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations)je tudi zbiranje in vodenje statističnih 
gozdarskih podatkov po posameznih državah. Analize 
podatkov redno objavlja v letnih poročilih in drugih 
analizah stanja gozdov. Veliko podatkov je dostopnih 
rudi preko interneta (http://www.fao.org). 

Posek se je v desetih letih (od 1980 do 1990) po
večal za 0,5 milijard m\ površina gozdov pa se je v 
letih od 1990 do 1995 zmanjšala kar za 56,3 milijone 
ha. V razvitih državah se je površina gozdov v tem 
obdobju povečala za 8,8 milijonov ha, v nerazvitih pa 
zmanjšala za 65,1 milijon ha. Podatki o spreminjanju 
površin že kažejo na bistvene razlike v gospodarjenju 
z gozdovi med razvitimi in nerazviti mi državami sveta. 
Bistvene razlike pa obstajajo tudi v proizvodnji gozd
nih-lesnih sortimentov in rabi lesa ter v tržnih tokovih. 

V razvitih državah naj bi se površine gozdov po
večale predvsem zaradi pogozdovanja in naravnega 
zaraščanja opuščenih kmetijskih površin . Največje 
strojene gozdne površine je v obdobju od leta 1980 

do 1990 izgubil tropski del Azije, Afrike in Južoe Ame
rike (92,1 milijon ha). Večji del gozdov (40 %)je bil 
izsekan za trajne potrebe kmetijstva (poljedelstvo in 
živinoreja) in 4 % za snovanje plantaž hitro rastočih 
drevesnih vrst, ostale površine pa so bile namenjene 
kratkotrajni kmetijski rabi. 

Dejstvo, da večji delež gozdov pripada nerazvitim 
državam (57%), verjetno še otežuje položaj gozdov. 
Države z ekonomskimi in socialnimi problemi veli
kokrat iščejo izhode iz krize s črpanjem naravnih ob
novljivih in neobnovljivih virov. Gozdovi na splošno 
spadajo med obnovljive vire, postav Ua pa se vprašanje 
obnov ljivosti tropskih gozdov (v kol ikšnem času in s 
kolikšnem vložkom se mora vir obnoviti, da se ga 
uvršča med obnovljive vire?). 

Od vseh držav ima največji delež gozdov Ruska 
federacija (22, 1 % vseh gozdov), sledijo ji Brazil Ua 
( 15,9 %), Kanada (7, 1 %), Združene države Amerike 
(6,2 %), Kitajska(3,9 %), Indonezija (3,2 %) ter Zaire 
(3, 1 %) . Naštete države imajo v lasti več kot 50% vseh 
gozdov na svetu. 

Globalno gledano se za kurjavo še vedno porabi kar 
50 % poseka. Raba lesa za kurjavo je največja v ne
razvitih državah Azije, Afrike in Južne Amerike, kjer 
dosega skoraj 80 % poseka. V razvitih državah pa 84 % 
poseka porabi industrija. Razvite države (Severna 
Amerika, Evropa in Japonska) trenutno porabijo 76% 
celotne svetovne proizvodnje lesa in hkrati pro izvedejo 
75 % celotne količine hlodovine. V preteklosti so z 
lesom največ trgovale razvite države s severa (smer 
trgovanja sever f- jug). V zadnjih letih se je razmerje 

Grafikon l: Spreminjanje površine gozdov od leta !980 do leta 1990 (Vir: FAO 1997) 
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Pogacnik. .: Kaj pnnasa globa lu:acija go7dnr 1\a'! 

Gra ti kon ::! : Delež gozdov po glavnih svetovnih regijah (Vir: FAO 1997) 

Afrika 
15% 

Sevema Amerika 
13% 

--------~~----

Azija-nerazvite d. 
14% 

Azija-razvite d. 
2% 

Zveza 

24% 

sil zaradi naglega razvoja nekaterih držav na jugu (npr. 
Tajska) spremenilo, tako da je zelo živahno trgovanje 
tudi med državami na jugu (smer trgovanja jug++ jug). 
Evropa in Azija sta predvsem uvoznici lesa, medtem 
ko so severna, srednja in južna Amerika, Oceanija, 
Afrika in bivša Sovjetska zveza predvsem izvoznice 
lesa. Azija je med uvozniki predvsem zaradi velikega 
uvoza Japonske, medtem ko so nekatere države (In
donezija in Malezija) veliki izvozniki (preglednica 2). 

4 TRGOVANJE Z GOZDNIMI PROIZVODI 

Mednarodno trgovanje z lesom in nelesnimi pro
izvodi iz gozda se je v zadnjih dvajsetih letih konti
nuirano povečevalo . Vrednost skupnega trgovanja z le
som je bila v letu 1994 kar 114.000 milijonov dolarjev. 

Južna Amerika in 
Kari bi 
28% 

Po podatkih FAO le 6-8 % skupne svetovne proizvod
nje okroglega lesa vstopa na mednarodno tržišče . Trgo
vanje z lesom seje od leta 1970 do leta 1995 povečalo 
za 75 %. Najbolj se je povečalo trgovanje s papirjem 
in papimo ka šo, sledi trgov an je z lesnimi p laščami ter 
žaganim lesom. Pri analizi trga je problematično dejst
vo, da številne države uvažajo hlodovina in nato izva
žajo lesne polizdelke ali celo lesno pulpo. Skratka, 
količine posameznih lesnih proizvodov ali polproiz
vodov se lahko v statističnih analizah podvajajo in tako 
zavajajo analitike. 

Prav tako nezanemarljivo je tudi trgovanje z ne
lesnimi proizvodi gozdov (skupno vrednost ocenjujejo 
na 1.1 OO milijonov dolarjev). Od nelesnih proizvodov 
so najpomembnejše rastline, uporabne v farmacevtski 
industriji, različni lešniki in oreški, začimbe, med in 

Preglednica 1: Proizvodnja. izvoz. uvoz ter poraba nekaterih gozdnih proizvodov v letu 1996 (milijonov m3
) 

Proizvodnja Izvoz Uvoz Poraba 

Les za kurjavo 

SVETSKUPA.J 1.864,7 5,8 5,5 1.864,4 

Indija, Kitajska, Indonezija, Francija, Nemčija , ItaLija, Indija, Kitajska, 
Pel največjih Indonezija, Brazilija, Argentina, ZDA Južna Koreja, Indonezija, Brazilija, 

Nigerija Madžarska Avstrija, Norveška Nigerija 

% skupnega 47 % 4 1% 35% 47% 

Žagarski hlodi in železniški pragovi 

SVET SKUPAJ 429,6 109,2 112,6 426,2 

ZDA, Kanada, Kanada, Švedska, ZDA, Japonska, ZDA, Japonska, 
Pet največj ih Kitajska, Japonska, ZDA finska , Velika Britanija, Kitajska, Brazi Lij a, 

Ruska federacija Ruska federacija Italija, Nemčij a Ind ija 

%skupnega 
1 

57% 42 % 65% 58% 

lndustrijski okrogli les 

SVET SKUPAJ 1489,5 123,3 1}9,9 1492,9 

ZDA, Kanada, ZDA, Ruska Japonska, Južna ZDA, Kanada, 
Pet največjih Kitajska, Brazi lija, federac ija, Avstralija, Koreja, Finska, Kitajska Brazilija, 

Ruska federacija Malezija, Čile Kitajska, Kanada Japonska 

%skupnega 57% 49 % 64% 56% 

Vir: FAO, Forest Products, 1996 
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gobe. Zanimiv je podatek, da je vrednost trgovanja z 
gobami in tartufi v letu 1994 znašala kar 211 milijonov 
dolarjev (FAO 1997). 

V preglednici 2 je prikazanih po pet največjih pro~ 
izvajalk, izvoznic, uvoznic in porabnic posameznih 
gozdnih -lesnih sortimentov ter njihov delež v skupni 
masi. Podatki v preglednici potrjujejo dejstvo, da naj
več lesa za kurjavo proizvede jo in tudi porabijo v ne
razvitih državah (90 %), razvite države pa proizvedejo 
in tudi porabijo kar 70% industrijskega okroglega lesa. 
Na splošno lahko zaključimo, da se manj trguje z le
som za kurjavo kot z drugimi vrednejšimi lesnimi sorti
menti. Največ se trguje z industrijskim okroglim lesom. 
Potrebe po industrijskem okroglem lesu naj bi po 
projekcijah strokovnjakov FAO do leta 2010 letno na-· 
raščale za 1,7% (::::: 25 milijonov m3). Evropska unija 
je zelo pomembna izvoznica in uvoznica lesa in lesnih 
izdelkov (37 % celotnega svetovnega trgovanja). 
Švedska, Finska, Nemčija, Francija in Avstrija spadajo 
med večje izvoznice lesa in lesnih izdelkov, medtem 
ko so Velika Britanija, Nemčija, Francija, Nizozemska, 
Španija ter Belgija ene večjih uvoznic lesa in lesnih 
izdelkov. Evropska unija je ena od vodilnih proizvajalk 
lesnih plošč in papirja. 

5 SPREMINJANJE POTREB PO LESU 

Les je nenadomestljiva surovina tako za gradbe
ništvo, pohištvo in papir kot tudi za energetiko in tega 
se je potrebno zavedati. Svetovne potrebe po lesu se 
povečujejo. Vse večje potrebe po lesu niso posledica 
rasti prebivalstva, saj se kar 3/4 lesa porabi v razvitih 
državah, kjer je rast števila prebivalstva majhna. Vse 
večja poraba je posledica predvsem načina življenja 
v razvitem svetu, kjer je vse več izdelkov s kratko živ
ljenjsko dobo (embalaža, reklamni letaki), vse večja 
poraba papirnih izdelkov in vse širša uporaba lesnih 
vlaken. 

V zadnjih letih se je močno povečala potreba po 
papirju in nekaterih drugih papirnih izdelkih (v obdob
ju od leta 1980 do leta 1994 seje poraba papirja letno 
povečala za 3,3 % ), enormno je porasla predvsem po
treba po embalaži in izdelkih s kratko življenjsko dobo 
-reklamnih letakih (skoraj 50% papirja gre v te na
mene). Prav tako seje v zadnjih tO letih močno pove
čala potreba po časopisnem papirju in po raznih sani
tarnih izdelkih. Zastrašujoč je tudi podatek, da se že 
skoraj 50 % poseka v Evropi porabi za proizvodnjo 
papirne kaše. Na primer v Veliki Britaniji so izračunali, 
da je letna količina odpadnega papirja ekvivalentna 
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količini papirne }caše, ki jo pridobijo iz 13 O milijonov 
dreves. 

Te ve1ike potrebe po papirju se v gozdovih izražajo: 
· s sečnjo naravnih in starih gozdov v Združenih drža

vah Amerike, Kanadi, Čilu in Sovjetski zvezi; 
· z uničevanjem naravnih gozdov in drugih naravnih 

habitatov za snovanje plantaž; 
· z intenzivnejšim gospodarjenjem z novo osnovanimi 

gozdovi in plantažami. 

Združene države Amerike, Japonska in Kitajska 
proizvedejo več kot 50 %svetovne proizvodnje pa
pirne kaše. Les, ki ga za to potrebujejo, pa večinoma 
pridelajo doma, le 1 % naj bi bilo tropskega lesa. Les 
za proizvodnjo papirne kaše naj bi vse več pridobivali 
s plantaž (leta 1995 naj bi 15 do 30 %potreb po celu
loznem lesu pokrivali že s plantaž). 

Les ima še vedno pomembno vlogo tudi kot kurivo. 
Medtem ko poskušajo razvite države z velikimi inves
ticijami povečati delež lesa (kot obnovljivega vira 
energije) v skupni rabi energije, porabijo v nerazvitih 
državah skoraj 80 % poseka za kurjavo. Potreba po 
drveh seje v obdobju od 1990 do 1995 v razvitih drža
vah letno zmanjšala za 1,44 %, v nerazvitih povečala 
za 2,3 %. Prav tako se je v omenjenem obdobju zelo 
povečala potreba po lesnih vlaknih (letno za 3,03 %); 
potrebe so izraziteje narasle v nerazvitih državah (za 
7,7% letno). V Evropi je v obdobju od 1980 do 1995 
najbolj narasla potreba po lesnih vlaknih (za 2,5 % 
letno) in potreba po papirju (2,7% letno). 

Potrebam primerno je narasla tudi proizvodnja les
nih gozdnih sortimentov. Proizvodnja okroglega lesa 
na svetuje od leta 1970 narasla za 136 %. Med pove
čanjem proizvodnje v razvitih in nerazvitih državah 
je bistvena razlika, saj se je proizvodnja v razvitih 
državah od leta 1970 povečala le za 1 05 %, v nerazvitih 
pa kar za 176 %. V nerazvitih državah se je najbolj 
povečala proizvodnja papirne kaše in lesnih sekancev, 
in sicer od leta 1970 za 493 %, sledi proizvodnja in
dustrijskega okroglega lesa (povečanje za 200 %) ter 
proizvodnja lesa za kurjavo (povečanje za 170 %). 

6 GLAVNI PROBLEMI IN VLOGA GOZDNE 
PROIZVODNJE, TRGOVANJA IN PREDELA
VE LESA V DEGRADACIJI GOZDOV 

Na splošno velja, da gozdovi v nerazvitih državah 
izginjajo (površine se letno drastično zmanjšujejo), 
površina gozdov v razvitih državah pa ostaja enaka ali 
se celo povečuje, vendar pa se zmanjšuje kakovost 
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Pogačnik. ' .:KaJ prinaša globn lizacija gozdarstva'.> 

gozdov (naravne gozdove večinoma zamenjujejo in
tenzivno gospodarjeni gozdovi z velikim deležem ne
avtohtonih drevesnih vrst). Dolgo časa je veljalo pre
pričanje, da gozdove najbolj ogrožajo kmetijstvo (kr
čitve gozdov), urbanizacija in rast števila ljudi, pred
vsem v nerazvitem delu sveta. Podrobnejše analize 
dogajanj so pokazale, da večji del krivde za nastalo 
situacij o nosi tako imenovani "timber trade", ki v kij u
čuje gozdno proizvodnjo, transport, trgovanje in ce
lotno predelavo lesa. 

Največji problem je najverjetneje izgubljanje biots
ke pestrosti gozdov ši.rom celega sveta. Pestrosti trop
skega gozda ne more nadomestiti plantaža hjtro rastoče 
drevesne all grmovne vrste. Izgube so, merjene v na
šem času, nepovmljive. S sekanjem naravnega gozda 
se je sprožil proces degradacije, ki ga ni več mogoče 
ustaviti. Podatki o površinah plantaž na svetu se pred
vsem zaradi različnih defmicij plantaže zelo razliku
jejo. V razvitih državah naj bi bilo že več kot 60 mili
jonov ha plantaž, od tega v Evropi kar 29 milijonov 
ha. V nerazvitih deželah naj bi se površine plantaž od 
leta 1980 do 1995 povečale za 202% (v letu 1995 naj 
bi bilo 81,2 milijona ha plantaž). V tropskem in sub
tropskem delu naj bi letno osnovah okrog 3 milijone 
ha plantaž (FAO \999). Kakšna degradacija biotske 
pestrosti je prehod iz naravnega tropskega gozda v 
plantažo ene same drevesne vrste (v skrajnem primeru 
tudi plantažo nekaj klanov posamezne drevesne vrste), 
si težko predstavljamo, da o problemih erozije, zaki
sanja tal, spremembi vodnega režima, poslabšanju 
kakovosti pitne vode, plazovih, onesnaženju zaradi 
gnojenja in škropljenja niti ne govorimo. 

V zadnjem desetletju gozdarska industrija (forestry 
industry) vse bolj ve1ikodušno naznanja, da svojo pro
izvodnjo umika iz naravnih gozdov in začenja s pro~ 
izvodnjo predvsem v intenzivno gospodarjenih goz
dovih in v plantažah. Kljub obljubam se opazovalci 
bojijo, da se bo opustošenje naravnih gozdov končalo 
šele takrat, ko na svetu naravnih gozdov ne bo več. 
Kljub številnim mednarodnim projektom in poskusom 
zaščite posameznih večjih kompleksov naravnih goz
dov je moč denarja multinacionalnih družb preveč 
mamljiva. V zadnjem času v snovanje hitro rastočih 
plantaž vlagajo denar tudi druge multinacionalke, ki 
nikakor niso povezane z lesom, na primer tobačna 
industrija. To v končni fazi pomeni dodatne krčitve 
naravnih gozdov in snovanje novih plantaž. 

Gozdna proizvodnja, trgovanje in predelava lesa 
nimajo le neposrednih vplivov na opustošenje gozdov, 
prav tako veliki in nezanemarljvi so tudi posredni vpli
vi na gozd. Z odpiranjem prostora, z izgradnjo infra-
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strukture v osrčje tropskih ali borealnih gozdov se 
odpira prostor za poselitev, za naval turizma in števil
nih drugih dejavnosti, ki so bile prej zaradi nedos
topnosti področja neizvedljive. Kij ub o bij ubljenemu 
razvoju posameznih področij gre glavni dohodek, us
tvarjen iz gozda, iz regije in največkrat tudi iz države, 
saj se z gozdno proizvodnjo ukvarjajo multinacionalne 
družbe, ki v državo vstopajo s svojo tehnologijo in s 
svojimi Uudmi. Opustošenih področij velikokrat ne 
sanirajo in jih prepustijo eroziji in drugim negativnim 
posledicam ali pa osnujejo že večkrat omenjene plan
taže. Snovanje "učinkovitejših" (večja lesna zaloga, 
homogenost drevja, krajša obhodnja, nižji stroški pri
dobivanja) plantaž je velikokrat izgovor za posek na
ravnih gozdov. Z osnovanimi plantažami naj bi zago
tovili trajen dohodek regiji ali državi. 

Kljub temu daje potreba po lesu iz leta v leto večja 
in da se povečujeta tudi posek in dohodek iz gozdov, 
se je v zadnjih desetih letih močno zmanjšalo število 
zaposlenih v gozdni proizvodnji. Na primer v Kanadi 
se je v letu 1989 dohodek iz gozda povečal za dobrih 
36%, število zaposlenih pa seje zmanjšalo za 6,7 %. 
Na Švedskem, ki je izrazito gozdarska država, se je 
število gozdnih delavcev v zadnjih 30 letih zmanjšalo 
za 90 %. K zmanjšanju števila zaposlenih največ pri
pomoreta strojna sečnja in uporaba vse učinkovitejše 
mehanizacije v vseh fazah gozdne proizvodnje. En 
stroj za sečnjo lahko nadomesti 8-l O gozdnih delavcev. 
Tako so obljube o številnih novih delovnih mestih, ki 
naj bi se odprla zaradi intenzivnejše gozdarske dejav
nosti, velikokrat neutemeUene. 

7 GLOBALNI PREDLOGI ZA REŠITEV GOZDOV 

Rešitve gozdov lahko iščemo na različnih osnovah: 
-politične rešitve, 
- strokovne gozdarske rešitve, 
- tržne rešitve. 

Politične rešitve že desetletja bolj ali manj uspešno 
iščejo številne vladne in nevladne organizacije tako 
na nivoju posameznih držav kot na globalnem nivoju. 
Ob branju poročil in poskusov političnih rešitev se 
bralec nehote izgubi v morju številnih kratic (FoE, 
TIJCN, NFN, WRM, WWF, FAO, UNCED, UNCTAD, 
UNTCT, UNDP, UNECE, UNEP, UNESCO, ITTO 
itd.) in v množici različnih konvencij in mednarodnih 
sporazumov. Največ poskusov različnih organizacij 
vplivanja na gospodarjenje je bilo na področju reše
vanja tropskih gozdov. V praksi je večina sporazumov 
odpovedala, ker gre večinoma za relativno nerazvite 
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<:; lika 1: Organiziranost certificiranja v svetu (Vir: DUDLEY et aL 1995) 

Forest Stewardship Council 

Pooblašča agencije za izdajanje certifikatov 

Agencije pooblaščene za izdajanje certifikatov 

Izdajajo certifikate 

lz\'ajalc i del .,. gozdovih 

Pridobivajo certifikate in pravico označevanja njihovih proizvodov 

Pridobijo garancijo o dobri kakovosti in etičnosti pridobivanja lesa 

in revne države, ki jih tuj kapital preveč mika. Kljub 
analizam, ki kažejo, da države, ki izdajo koncesije za 
izkoriščanje gozdov multinacionalkam, ne dobijo ob
ljubljenega dohodka iz gozdov, so ponudbe zelo mam
ljive, ne gre pa spregledati dejstva, da gre velikokrat 
za korupcijo znotraj vladnih organov, ki podeljujejo 
koncesije. Multinacionalke obljubljajo razvoj regij, 
nova delovna mesta, tehnološki napredek, zgodba pa 
se največkrat konča, ko so naravni gozdovi izsekani. 

Strokovne gozdarske rešitye iščejo v no vib nači
nih gospodarjenja, vendar se vedno znova spotikajo 
ob definicijo, kaj je okolju prijazno trajnostno gospo
darjenje. Velikokrat se govori o multifunkcionalnosti 
gozdov, vendar potrebe gozdarske industrije največ
krat prevladajo nad vsemi ostalimi interesi. FAO je leta 
1996 izdelal tudi tako imenovan Model Co de ofF o re st 
Harvesting Practice, ki naj bi služil kot pomoč ali 
osnova za oblikovanje podobnih kodeksov dobrega 
gospodarjenja znotraj posameznih držav. V omenje
nem kodeksu so poudarjene štiri glavne aktivnosti 
gozdne proizvodnje, ki so ključnega pomena za traj
nostno gospodaijenje z gozdovi . Te štiri ključne de
javnosti so: 
- izdelava splošnih gozdnogospodarskih načrtov; 
- efektivna izvajanje in kontrola nad gozdno proizvod-

nJo; 
- temeljita ocena izvedenih del in prenos ocen načrto

val cem; 
- sposoben in ustrezno motiviran strokovni kader. 

Kodeks naj bi imel namen predvsem spodbuditi 
razmišljanja o trajnostnem gospodarjenju v večjem 
delu nerazvitega sveta. 

Med tržne rešitve na prvem mestu uvrščajo certi
ficiranje. Za potrebe certificiranja je bil leta 1991 usta-
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novljen Forest Stewardship Council (FSC), ki si pri
zadeva oceniti, ovrednotiti in spremljati les in nelesne 
proizvode gozda. Naloga FSC naj bi bila predvsem 
odobriti in pooblastiti agencije za izdajanje certifikatov 
po celem svetu (slika 1). Glavni namen ustanovitve 
FSC je bila promocija dobrega gospodarjenja z goz
dovi preko pooblaščenih agencij. Prva naloga tega 
mednarodnega sveta je bila oblikovanje uporabne de
finicije trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in obli
kovanje mednarodnega sistema ocenjevanja dobro go
spodarjenih gozdov ter način sledenja lesa, ki iz njih 
prihaja. 

Podoben sistem je bil izgrajen že prej za potrebe 
trgovanja s hrano. V letu 1993 je svet FSC oblikoval 
osnovne principe in kriterije za izdajanje certifikatov. 
Poudariti je potrebno, da to niso standardi, temveč Je 
minimalni pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati 
za pridobitev certiftkata. Pri certificiranju v gozdarstvu 
je potrebno ločiti tri osnovne principe oziroma načine 
certificiranja: na eni strani gre za certificiranje gozdov, 
na drugi strani za certificiranje načina gospodarjenja 
in na tretji za certificiranje izvajalcev del v gozdovih. 
Pri slednjih gre predvsem za pridobivanje standardov 
iz skupine fSO 14000. Prve reakcije industrije in tudi 
vladnih organizacij so bile negativne, vendar se certi
ficiranje zaradi pritiska javnosti uveljavlja. Po podat
kih FAO je bilo do leta 1998 certiticirano gospodar
jenje v 10,3 milijonih ha gozdov. Vendar je potrebno 
poudariti, da je bilo kar 90 % certifikatov izdanih za 
gospodarjenje z gozdovi v razvitih državah. Samo 
Velika Britanija in Poljska imata kar 58% vseh certi
fikatov. Le majhen delež certifikatov je bil izdan za 
trope, kjer poteka največje opustošenje gozdov. Po 
nekaterih analizah naj bi letno na mednarodni trg vsto
pilo okrog 1,5 milijonov m3 certificiranega lesa. 
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V zadnjih letih se pojavljajo zahteve po spremin
janju in prilagajanju certifikatov. Problematično je 
predvsem področje certificiranja negozdnih proizvo
dov in proces certificiranja v primeru manjše gozdne 
posesti. Za ustrezno prilagoditev certificiranja manj
šim lastnikom gozdov si prizadevajo predvsem skan
dinavske države, skupaj s Francijo, Španijo in Portu
galsko. 

8 MESTO SLOVENIJE V SVETOVNEM GOZ
DARSTVU 

In kje je Slovenija s svojim l, 1 milijonom ha gozda 
in 2,5 milijoni m3 letnega poseka? V statistikah, ki jih 
najbolj dosledno vodi FAO in še nekatere druge med
narodne ustanove, je Slovenija uvrščena v kotel držav 
v tranziciji, za katere na splošno velja, da so bili goz
dovi prekomerno posekani za izvoz, in za katere so 
značilne velike nelegalne sečnje, korupcija in sploh 
opustošenje starih naravnih gozdov. Pa res spadamo 
v to druščina? Po podatkih Zavoda za gozdove Slo
venije je v letu 1998 posek brez odobritve znašal le 
4,9 % celotnega poseka (Poročilo Zavoda za gozdove 
Slovenije za leto 1998). Analiza letnega poseka 
da se je posek v letih po osamosvojitvi zmanjšal, izvoz 
lesa pa predstavlja le 1 O do 15 % letnega poseka. Uvoz 
lesa je nekoliko večji kot izvoz in je v letu 1998 znašal 
skupno le 348.000 m3 (Statistični letopis RS za leto 
1999). V zadnj ih letih se izvaža in uvaža predvsem 
hlodovina. O opustošenju gozdov težko govorimo, saj 
se je lesna zaloga v zadnjih 18 letih povečala za 23 
m3/ha (s 186 m3/ha v letu 1980 na 209 m3/ha v letu 
1998) (Statistični letopis RS za leto 1999). Popolnoma 
upravičeno lahko trdimo, da so znotraj držav v tran
ziciji bistvene razlike v načinu gospodarjenja z goz
dovi in je tako posploševanje krivično. 

Krivdo za tako napačno uvrščanje lahko iščemo 
tudi v podatkih, s katerimi razpolaga FAO, ki vodi in 
objavlja uradne statistike. V publikaciji, ki je izšla 
junija 1999 z naslovom State of the World's Forest 
1999, je navedena površina gozdov v Sloveniji 
1,077.000 ha. Pri analizi povečanja površine gozdov 
od leta 1990 do leta 1995 je za Slovenijo napisana 
ničla, in sicer zato, ker je površina gozdov v obeh 
primerjanih le~ih enaka. Po uradni statistiki, ki jo v 
Sloveniji vodi Urad za statistiko Republike Slovenije, 
je bilo v letu J 990 kar 1,071.151 ha gozdov) v letu 1995 
pa 1,097.929 ha. To pomeni, da se je po uradni statistiki 
površina gozdov v Sloveniji povečala za 26.778 ha. 
To v svetovnem merilu seveda ne pomeni veliko, v 
deležu površine vse Slovenije pa predstavlja to 1,3 % 
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celotnega ozemlja. Tako letni odstotek povečanja po
vršine ne bi smel biti nič, katje sedaj, temveč 0,26 %. 

Prav tako je po mojem mnenju napačno opredeljena 
površina naravnih gozdov v Sloveniji, in sicer je na
mesto površine oznaka n.ap. (not applicable - ni 
primerljivo). Po klasifikaciji, ki jo uporabljajo pri 
FAO, se naravni gozdovi delijo na: 

l. Gozdove. kjer se lahko gospodari: ta skupina se 
deli na: 
- gospodarjene gozdove (semi-natural forests): gozdo

vi, ki niso ne pragozdovi in ne plantaže, 
- od ljudi nemotene gozdove: gozdovi, ki imajo na

ravno sestavo dreves nih vrst, nekaj mrtve lesne mase, 
naravno starostno strukturo, naravno pomlajevanje, 
in gozdovi, v katerih naj bi bili dosedanji vplivi člo
veka taki, da se lahko ponovno vzpostavi naravno 
stanje. 

2. Naravne gozdove. v katerih se ne sme gospo
dariti: gospodarjenje je prepovedano zaradi zakonske 
zaščite ali ekonomske nezanimivosti (težko dostopni 
neodprti gozdovi)(FAO 1999). 

Sprašujem se, v čem je stanje naših gozdov nepri
merljivo z omenjeno klasifikacijo. Glede na ohlapnost 
klasifikacije bi lahko skoraj vse naše gozdove uvrstili 
v kategorijo naravnih gozdov. Vsekakor pa v katego
rijo naravnih gozdov spadajo gozdni rezervati. 

Z analizo površin pragozdov v Evropi, ki jo je na
redila organizacija World Wide Found for Nature 
(WWF), so prišli do ugotovitve, daje v zahodni Evropi 
le majhen del naravnih gozdov, ki bij ih lahko označili 
kot pragozdove (manj kot 1 %gozdov); večina teh 
gozdov je lociranih na severu, nekaj tudi v Grčiji, 
Avstriji in Švici. V vzhodni Evropi imata po tej oceni 
nekaj več pragozdov le še Belorusija in Slovaška, ne
kaj manjših površin pragozdov pa je še na Poljskem 
in Hrvaškem. Kje so slovenski pragozdovi, ki so bili 
izločeni iz gospodarjenja že pred 1 OO leti in na katere 
smo tako ponosni? 

V mednarodnih evidencah je še vedno veliko ne
pravilnih podatkov. Glede na to, da smo mlada država, 
ki se šele uveljavlja in gradi svoj mednarodni ugled, 
menim, da bi bilo nujno tudi sprotno ažuriranje med
narodnih statistik. 

Internet postaja vse bolj orodje obveščanja in oza
veščanja laične in strokovne javnosti. Do nedavnega 
je bilo na medmrežju skoraj nemogoče dobiti podatke 
o slovenskih gozdovih in gozdarstvu. Sedaj je nekaj 
več podatkov dostopnih na spletnih straneh Zavoda za 
gozdove Slovenije (http://www.sigov.si/zgs-sfs/), kjer 
je po moji oceni premalo podatkov o načinu gospo-
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darjenja z gozdovi. Spletna stran Gozdarskega inštituta 
Slovenije sicer obstaja, vendar je že nekaj časa v T. 
fazi gradnje (http://www2.ames.si/~lj iglg/). Naslednji 
glasnik gozdarske stroke je sigurno Oddelek za goz
darstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri na Bioteh
niški fakulteti (http://www. bf uni -lj .silb f/ gozdarst.htm). 
Osnovni podatki o predavateljih, drugem osebju in o 
programu izobraževanja so dostopni na spletnih stra
neh Univerze v Ljubljani. Naslednji pomembni glasnik 
je še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(bttp://\vvvw.sigov.si/mkgp/), ki ima domačo stran na 
spletnih straneh slovenske vlade. Glede na stanje in 
obseg infom1acij, ki so dostopne svetovni javnosti na 
vseh naštetih domačih straneh, lahko zaključim, da bi 
moralo naše domicilno ministrstvo ali Urad za infor
miranje pri slovenski vladi podpreti projekt promocije 
gozdarstva v Sloveniji in v svetu. Postanimo vidni! 

9 ZAKLJUČEK 

Ob prebiranju literature o ogroženosti gozdov, o 
neusmiljenosti rrlultinacionalnib družb v iskanju do
bička iz gozda, o iskanju možnih rešitev za gozdove 
in o črnogled ih napovedih prihodnosti se človek zave, 
kakšno srečo ima, daje gozdar v Sloveniji. Kljub majh
nosti in neopaznosti na svetovnem zemljevidu imamo 
nekaj, česar večina držav na svetu nima, namreč skoraj 
40-letno tradicijo gospodarjenja brez golosekov, gozd
nih plantaž in nekontroliranega opustošenja gozdov. 
Imamo tradicijo in, kar je še pomembnejše, imamo 
izkušnje na področju trajnostnega in sonaravnega go
spodarjenja z gozdovi. Poleg prednosti takega načina 
gospodarjenja spoznavamo tudi negativne posledice 
(poškodbe drevja zaradi pogostih vračanj v gozd). 
Uveljavljeno pa je tudi načrtno gospodarjenje z goz
dovi, kjer se upoštevajo vse funkcije gozdov, ne le 
lesno-proizvodna. Medtem ko se drugod sprašujejo o 
funkcijah, jih poskušajo definirati in ovrednotiti, ima
mo v Sloveniji izoblikovan sistem, v katerem hierar
hija funkcij gozda določa sistem gospodarjenja. Ne 
pustimo se voditi po poti, ki smo jo odkrili sami. 

Poglejmo z lastnega zelnika in opozori mo svetovne 
moderatorje globalizacije gozdarstva. Sedaj ne gre več 
le za globalizacijo trga z lesom in globalizacijo pro
blemov opustošenja gozdov, gte tudi za globalizacijo 
sistema gospodarjenja, certificiranje gozdov in gos
podarjenje z njimi, gre za določanje porekla lesa. V 
končni fazi bo certifikat postal nujnost tako za goz
darska podjetja, ki izvažajo les, kot tudi za lesno
predelovalno industrijo, ki izvaža lesene izdelke ali 

GozdV 58 (2000) 1 

pol izdelke. Glede na velikost Slovenije., površino goz
dov, letni posek ter na organiziranost gozdarstva in 
gozdarsko zakonodajo bi lahko Slovenija kot celota 
izdelala jasno strategijo za pridobivanje certifikatov 
in na tak način pomagala pridobivati certifikate. Obli
kovanje strategije na tem področju pa je toliko bolj 
pomembno zaradi razdrobljenosti gozdne posesti. Po
leg tega ne gre spregledati dejstva, da gospodarjenje 
z vsemi gozdovi (ne glede na lastništvo) v Sloveniji 
usmerja Zavod za gozdove Slovenjje, ki izdeluje goz
dnogospodarske načrte za vso Slovenijo in je hkrati 
zadolžen tudi za kontrolo nad izvedenim delom (prev
zem sečišča). Mogoče je potemtakem Zavod za goz
dove Slovenije dolžan pridobiti certifikat za okolju 
prijazno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi, kar pa 
glede na Zakon o gozdovih in Program razvoja gozdov 
ne bi smel biti problem. 

V odnosu in znanju do gozda smo veliki, zakaj bi 
se torej pustili utopiti v množici podatkov o ogro
ženosti gozdov v deželah bivšega socializma? Lastna 
samokritika in vrtenje pri iskanju lastnega jaza sta del 
napredka, toda to so problemi znotraj nas, globalizacija 
paje realnost in je svet okrog nas. Če primerjamo naše 
"šentflorjanske" probleme z globalnimi gozdarskimi 
problemi, ugotovimo, da prispevajo ti dosti manj tegob 
v skupno vrečo globalnih težav, kot kaže naš posek v 
deležu svetovnega poseka. 
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Stališča in odmevi 

Dobrine gozda pripadajo ljudem, ki z njim žive -tudi na Koroškem 
Kdo so botri nove samopašnosti in centralizn1a v koroškern gozdarstvu? 

Kot nekdanji gozdar in deležnik družbe GG Slovenj 
Gradec se po desetletju demokracije in na pragu no
vega tisočletja čutim ponižanega in razžaljenega ob 
posledicah sprememb v delniški družbi, ki napovedu
jejo hudo erozijo tako v koroških gozdovih kot tudi v 
strokovnih in človeških odnosih med koroškimi goz
darji. 

V nadaljevanju bom s pomočjo zgolj vidnih dejstev 
poskušal dokazati, da mi pri pisanju nikakor ne gre za 
natolcevanje ali celo paskvilanstvo, temveč zgolj za 
opozarjanje na strokovno in etično nevzdržna dejanja, 
ki se skrivajo pod plaščem sklicev anj na načela tržnega 
gospodarstva. O uvodoma omenjeni eroziji, v tem pri
meru eroziji dobrega okusa, pričajo tudi kadrovske 
spremembe, kijih novemu vodstvu družbeni dogovor 
(beri: sedanja zakonodaja) in osebna etika sicer do
puščajo, so pa v popolnem nasprotju s strokovnostjo, 
tradicijo in sedaj veljavnimi družbenimi načeli . Novi 
direktor je z ukinitvijo gozdnega obrata Čma na Koroš
kem ukinil z gozdom najbogatejšo in po površini naj
večjo organizacijsko enoto GG Slovenj Gradec, čeprav 
je dejstvo, daje po zaprtju Rudnika Mežica gozdarstvo 
glavna gospodarska panoga Zgornje Mežiške doline, tega 
obmejnega območja Republike Slovenije z Avstrijo. 

Če k temu navržem še podatek, da največ delni
čarjev (lastnikov certifikatov) družbe GG Slovenj Gra
dec prihaja ravno iz Zgornje Mežiške doline in iz vrst 
tako aktivnih kot upokojenih gozdarjev ter da na mož
nost tako drastičnih organizacijskih posegov niso imeli 
nobenega vpliva, potem je razloge za radikalno rav
nanje novega vodstva mogoče iskati le v povsem no
vem kontekstu in se je treba vprašati tudi po njihovih 
botrih. 

Mežiška dolina (obč-ine Črna, Mežica, Prevalje in 
Ravne), pretežno z gozdovi poraščena površina, s 304 krn2 

sodi tako po količini kot tudi po kakovosti gozdnih ses
toj ev med občine z največjimi zelenimi zakladi v drža
vi. Mežiška dolina premore kar tretjino vsega gozd
nega bogastva GGO Slovenj Gradec. Pa vendar novo 
vodstvo GG Slovenj Gradec ni čutilo niti moralne 
dolžnosti, da bi o nameravani reorganizaciji sprego
vorilo z občinskimi oblastmi v Črni in Mežici ali z 
vodilnimi na tamkajšnjem gozdnem obratu. Ob tem 
da je s strani slovenskih občin vse pogosteje slišati 
očitke zaradi centralističnih teženj države in s tem tudi 
prestolnice, seje mogoče zanimivo vprašati, kako hitro 
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se učijo "poslovneži" v najmanjši slovenski mestni 
občini. Ob težavah z lastno urbanostjo (ali pa tudi 
ravno zaradi njih) si dovolijo brez vnaprejšnjega do
govora z nepremišljeno reorganizacijo bistveno pose
gati v sosednja, pretežno ruralna okolja. Pri iskanju 
opravičil za omenjeno centralizacije bi se mogoče 
lahko sklicevali na zahteve trga, vendar surovost prvih 
"poslovnih" potez novega vodstva govori predvsem o 
tem, da bomo na borznih straneh dnevniškega časo
pisja še naprej lahko spremljali le gibanja vrednostnih 
papirjev GG Postojna, GG Bled in drugih lesnopre
delovanih podjetij v Sloveniji, na kotacijo tudi naših 
delnic iz GG Slovenj Gradec pa bomo morali še kar 
naprej le čakati. Kot upokojenec in delničar se skupaj 
z nemajhnim številom ostalih deležnikov iz Zgornje 
Mežiške doline vedno bolj bojim, da bomo zaradi 
(ne)poslovnih potez GG Slovenj Gradec potegnili "ta 
kratko", če je seveda že nismo. 

Ukinjen gozdni obrat družbe GG Slovenj Gradec 
bi moral ostati v neokrnjeni organizacijski obliki. V 
takšni, kot je nastala po osamosvojitvi Slovenije z 
delitvijo zaposlenih delavcev, strokovnjakov in imetja 
na Zavod za gozdove Slovenije (OE Slovenj Gradec) 
ter družbo GG Slovenj Gradec. ln to najmanj dotlej, 
dokler ne bodo razrešena vsa privatizacijska vprašanja, 
od vračanja z agramo refonno nekdanje Jugoslavije 
odvzetih gozdnih zemljišč domačim lastnikom Sloven
cem do urejenega stanja odnosov do bivših gozdov 
tujega veleposestnika grofa Thurna, ki je odškodnino 
že dobil poplačano kot vojno škodo. 

V Sloveniji govorimo in delamo zahtevne projekte 
za vstop v EU, na Koroškem pa se obnašamo kot mrh o
vinarji in smo uspeli osiromašiti upravljanje gozdarske 
službe do nerazpoznavnosti. Ignoriranje delničarjev s 
strani GG Slovenj Gradec je brezobzirno, izigrana je 
upoštevanje našega večinskega deleža, kot da sploh 
nimamo nobenih pravic iz naslova solastništva. Takšna 
brutalnost predstavlja začetek samopašniškega in ko
rupcijskega uničevanja imetja in okolja. V zadnjih sto 
letih so na območju gozdnega obrata Črna nastale vse 
možne vrste lastništva nad gozdovi: privatna posestva, 
državni gozdni kompleksi, združenja raznih zadružnih 
lastnikov gozdov, cerkvena gozdna posestva in vaške 
skupnosti gozdnih posestev, obstajajo pa tudi občinski 
gozdovi in gozdne parcele v lasti lovskih družin. Go
spodarjenje s to naravno dobrino so v zadnjih sto letih 
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uspešno vodili in usmerjali gozdarski romantiki z viso
ko osebno in strokovno kulturo - vse do včeraj! 

Po nedavnih dogodkih - industrijskih prijemih iz 
centra, neznanih naravnim panogam, kot je gozdarstvo 
-pa bi po mojem osebnem prepričanju morali nemu
doma začeti razmišUati o samostojnem Gozdnem gos
podarstvu Črna na Koroškem. Za to je namreč na raz-

Stališča in od1r1evi 
polaga dovolj uveljavUenih strokovnih kadrov vseh 
profilov, izpolnjeni pa so tudi ostali pogoji za ustano
vitev ekonomsko sposobne in površinsko zaokrožene 
gozdnogospodarske družbe na območju Mežiške do
line, že za občini Mežica in Črna. 

Karel Dretnik 

Odgovor na stališče mag. Z. Belca (GozdV 1/2000) o nepravilni rabi dveh 
strokovnih izrazov v članku Razširjenost in rastne značilnosti malega 
jese~a (Fraxinus ornus L.) v Sloveniji (GozdV 10/1999) 

V omenjenem stališču avtor kritizira rabo (oziroma 
jo opredeli kot nepravilno) strokovnih izrazov mana 
in sloj ter besedne zveze "vlečenje v višino". "Sporni" 
izrazi so pomembna komponenta članka Razširjenost 
in rastne značilnosti malega jesena (Fraxinus ornus 
L.) v Sloveniji, zato je potrebno razjasniti in razložiti 
njihov pomen in rabo. 
l. Strokovni izraz plast je sicer lepši in ustreznejši kot 

izraz sloj, vendar se v gozdarski strokovni literaturi 
uporabljata oba izraza, zato uporaba strokovnega 
izraza sloj ni napačna, kot trdi mag. Z. Belec. 

2. Za opis specifičnega pojava, ko mali jesen zaradi 
vrzeli v sestoju, ki ga gradijo drevesne vrste, ki 
dosegajo višje končne višine kot mali jesen, dosega 
večje višine kot v normalnih razmerah, je uporaba 
besedne zveze "vlečenje v višino" ustrezna, ker do
loča vzrok in posledico, v našem primeru je tisto, 
kar "vleče" mali jesen v višino, specifična vrstna in 
strukturna značilnost vrzelastib sestojev) posledica 
pa so večje končne višine malega jesena v takih 
razmerah. Tako rabo izraza vlečenje omogoča tudi 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 1985), 
ki na strani 464 pojasnjuje izraz vlečenje (glagolnik 
od vleči) v 21 točkah, npr.: 
- tč. 1: s silo usmerjeno proti sebi a) povzročati pre

mikanje česa za seboj, k sebi; 
- tč. 5: spravljati kaj iz česa, s česa, navadno s silo; 
- tč. 15: ekspr., s prislovnim določilom spravljati 

koga kam, navadno brez njegove privolitve. 

Prav zaradi poudarjanja specifičnosti omenjenega 
procesa je bila uporabljena besedna zveza "vlečenje 
v višino", ki je tudi v narekovajih in zaradi tega ne 
more biti sporna (Narekovaj nam zaznamuje (tč. 2) 
"poseben pomen, položaj ali vrednost posamezne 
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besede ali besedne zveze.", Slovenski pravopis l. 
Pravila. 1990. DZS. Str. 55). 
Subjektivno razlaganje in (ne)razumevanje pomena 
uporabljene besedne zveze (kije celo v narekovaj ih) 
ni argument za opredelitev, daje uporaba omenjene 
besedne zveze v članku neustrezna oziroma celo 
napačna. 

3. Strokovni izraz manaje homonim in ima tri pomene: 
- prava mana, 
- listna mana, 
- "nebeška" mana. 

Prava manaje i.z zarez (ali ran) debla malegajesena 
(in cedre ter alhagija) cedeči se sok, ki na zraku 
kristalizira in ki se je v preteklosti uporabljal v pre
hranske in zdravstvene namene. V medicini so iz 
mane izdelovali manin sirup (Sirupus Mannae). Ma
no so iz dreves cedre in alhagija pridobivali že Arab
ci; razcvet pridobivanja mane (iz malegajesena) je 
bil v 18. stoletju, ko so predvsem v južni Italiji za 
potrebe pridobivanja mane snovali nasade selekci
oniranega malega jesena. 
Listna mana je sladek, bolj ali manj nepredelan 
drevesni sok, ki ga izločajo nekatere vrste cevastih 
uši (Lachnidae) in kaparjev (Lecaniinae). To mano 
(medeno roso) nabirajo tudi čebele (hojin med iz 
jel ove mane). 
"Nebeška" ali "svetopisemska" manaje omenjena 
v Bibliji, ko naj bi med potovanjem Judov iz Egipta 
v Palestino padala z neba, vendar gre v tem primeru 
za užiten lišaj Lecanora esculenta (Pallas) Eversm., 
ki ga v sušnem obdobju prenaša veter. Jesenova 
mana vsebinsko resnično nima nič skupnega s t.i. 
"nebeško" mano. 
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Stališča in odrrle,ri 
Strokovni izraz mana, k.i se nanaša na cedeči se sok 
iz ran debla, je obravnavan v raznovrstni znanstveni 
in strokovni literaturi: 

Leksikon rastlinskih bogastev (avtor Tomaž Pe
tauer, Tehnična založba Slovenije, 1993, recen
zenta: prof. dr. T. Wraber in prof. dr. F. Šuštar) -
tu je na strani 356 jasno razložen pojem mana: 
"skupno ime za nekatere sladke proizvode, veči
noma vsaj posredno rastlinskega izvora. / .. ./ M. 
je večinoma strjen sok, ki se izceja iz poškodo
vanih rastlinskih tkiv/ ... /"; 
Naše drevesne vrste (avtorja prof. dr. M. Kotar 
in dr. R. Brus, Slovenska matica, 1999, recen
zenta: prof. dr. F. Batič in prof. dr. A. Šiftar) -tu 
je na strani 301 pod drevesne vrsto mali jesen 
razložen pojem mana; 
Enzyklopadie der Holzgewachse, 1997, 7, Erf, 
Lfg 3; 
Illustrierte Flora vom Mittel-Europa, Band V/3, 
Teil: (G. Hegi, 1927-Munchen, Carl Hauser Ver
lag. 2254 s.); 
Upotreba d.rveta i sporednih produkata šume (A. 
Ugrenovic, 1948, Zagreb, Nakladni zavod Hrvats
ke, 429 s.). 

Iz domače in tuje prakse 

Procesorji za izdelavo polen 
Roben KRAJ C*, !\ilc POGAČ'N ll ** 

V predhodni številki Gozdarskega vestnika smo 
predstavili tehnologijo za pripravo lesnih sekancev, ki 
v slovenskem prostoru še ni uveljavljena. Polena so 
najpogostejša oblika tesnega kuriva, zato tokrat nekaj 
več o sodobni tehnologiji izdelave polen. 

Priprava polen zajema razžagovanje goli, cepljenje 
ter zlaganje v skladovnice. Pri tradicionalnem načinu 
priprave polen razžagujemo goli z motorno žago, jih 
cepimo s sekiro., batom in klini, pogosto pa se upo-= 
rabljajo tudi cepilni stroji (traktorski priključek). Ce
panice (dolžina 1 m) običajno s krožno žago raz.režemo 
na ustrezno dolžino (25-30 cm). Sledi ročno nakladan
je, razkladanje in zlaganje polen. Tak način priprave 
je časovno zelo zamuden, fizično naporen in tudi ne
varen. 

* R. K., GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO 
*"' N. P., univ. dipl. irrž. gozd., GlS, Večna pot 2, 1000 

Ljubljana, SLO 
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Dokaz, da se pri malem jesenu izraz mana nanaša 
na iz poškodb na deblu cedeči se strjeni sok, je prisoten 
že v tujih izrazih za mali jesen: Mannaesche (nemško) 
in Ma nna ash (angleško); zanimivo je, da obstaja tudi 
slovenski izraz manini jesen (A. A. Wolf, Deutsch
slovenisches Worterbuch, 1860). 

Sklicevanje na SSKJ je sicer zelo koristno, vendar 
pri strokovnih in znanstvenih izrazih, ki so znotraj 
različnih strok razloženi v strokovnih slovarjih (žal je 
slovenski gozdarski slovar nepopoln in nekoliko 
zastarel), nezadostno. 

Reakcija mag. Z. Belca je omogočila razjasnitev 
in nekoliko obširnejše definiranje predvsem izraza 
mana in besedne zveze "vlečenje v višino". Pred po
dajanjem komentarja (oziroma kar jasnega definiranja 
napačne rabe strokovnih izrazov) k strokovnim član
kom se je dobro (in koristno) predhodno seznaniti s 
pomenom posameznih specifičnih izrazov vsaj v stro
kovnih leksikonih. 

Mag. Z. Belcu se za pripombe vseeno zahvaljujem, 
saj je s tem dokazal, da se mu je članek zdel zanimiv 
in da ga je tudi zelo skrbno prebral. 

Mitja Piškur 

Številni proizvajalci na trgu že nekaj časa ponujajo 
različne procesorje za izdelavo polen. Sodobni pro
cesorji nam olajšajo delo, so učinkovitejši in varnejši. 
Njihova prednost je, da goli s podaj ain im trakom poN 
mikajo, jih s pomočjo krožne ali verižne žage raz
žagajo na ustrezno dolžino (20-50 cm) ter jih nato s 
pomočjo cepilnega stroja s hidravličnim kladivom 
(moč sekan ja je odvisna od izvedbe stroja) razsekajo 
na želeno število kosov (število kosov se spreminja z 
dodajanjem ali odvzemanjem udarnjh nožev). Večina 
procesorjev omogoča cepljenje na 2, 4, 6 ali 8 kosov. 
Tako razžagana in razcepljena polena s transportnim 
trakom transportirajo na želeno mesto (prikolico ali 
skladišče). Gre za avtomatizacijo celotnega procesa 
izdelave polen. Ročno ostaja le podajanje goli na po
dajal ni trak ter zlaganje polen v skladovnice. Podajanje 
goli na podajalnj trak je možno tudi z nakladaJno na
pravo; tak način dela še dodatno povečuje učinkoviN 
to st. 

GozdV 58 (2000) 2 



Iz doi11.ače in tuje prakse 

Pn:gkdmc:J 1: Tehnične lastnosti in cene izbranih procesorjev za izdelavo polen 

Proizvajalec Enore POSH POSH GANDINI GAN DINI 

MODEL Spalfix-300 Z-45 Spalfix-300 Eli- 33 Forest cut line 12 TPS Forest cul line 12 MTS 

Pogon - vrsta Traktor Elektromotor Traktor Bencinski motor 

Moč motorja ' kW 20 Il 15 10 

Dolžina polen mm 200-500 200-500 250-700 250-700 

Maks. premer lesa cm 28 28 32 32 

Maks. moč sekanja t 10.8 10.8 10 10 

Učinki prm/h 5-7 5-7 3-5 3-5 

Cena2 SIT 1,410.000 1,530.000 1,310.000 1,810.000 

1 Pri traktorskih priključkih je podana zahtevana moč traktorja. 
' Cene so okvirne in ne vključujejo DDV-ja in carinskih dajatev. Cene tudi ne vključujejo transportnega traku. Cena 3 do 4 m 

dolgega transportnega traku za transport polen je od 280.000 do 350.000 srT. 

Procesorji za izdelavo polen so lahko izdelani kot 
traktorski priključek (poganja jih traktor preko kar
danskega zgloba) ali pa imajo lasten pogon (elektro
motor ali motor z notranjim izgorevanjem). Procesorji 
z elektromotorj i so fiksni in zato primerni za delo na 
skladiščih, vse ostale izvedbe procesorjev so mobilne 
(prikolica ali traktorski priključek). 

Avtomatizacija dela, delež gospodinjstev, ki za 
ogrevanje uporabljajo les (po ocenah Statističnega ura-

da RS približno 30% gospodinjstev), ter uveljavljanje 
sodobnih peči so argumenti, ki govorijo v prid proce
sorjem in njihovi uveljavitvi v našem prostoru . S so
dobnimi tehnologijami kurjenja (predstavljene bodo 
v prihodnji številki) ter z enostavnejše in učinkovitejšo 
pripravo lahko polena v prihodnosti pri individualnih 
uporabnikih pridobijo na pomenu kot vir energije. 

Fiksni procesor za izdelavo polen z elektromotorjem (fotografija proizvajalca 
POSCH) 

Procesor za izdelavo polen izdelan kol traktors
ki priključek (fotografija proizvajalca GAND!Nl) 
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Aktualno 

Zavod za gozdove Slovenije 

V februarju in marcu 2000 v Zavodu za gozdove 
Slovenije nadaljujemo s seminarjem - delavnico za 
komuniciranje z lastruJci gozdov. Seminar je namenjen 
revimim gozdarjem. Z njim smo začeli že leta 1998. 
Do letos se je na seminarju zvrstilo 180, letos pa bo 
na njem udeleženih 120 revimih gozdarjev. Skupina 
za seminar šteje 20 udeležencev, seminar za vsako 
skupino traja dva dni. 

Udeleženci se seznanijo s pripravo na pogovor s 
stranko -lastnikom gozda, s pravili vodenja pogovora, 
z značilnostmi težavnih strank pa tudi z lastnimi oseb
nimi značilnostmi v medosebni komunikaciji. Udele
ženci na seminarju aktivno sodelujejo s svojimi iz
kušnjami . 

Gozdarski inštitut Slovenije 

Junija 1999 sta Biotehniška fakulteta, oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, in Gozdarski 
inštitut Slovenije oddala prijavo za mednarodni projekt 
Nature-based Management of Beecb in Europe - a 
Multifunctional Approach to Forestry (NAT-MAN), ki 
ga sofinancira Evropska unija. Konec leta 1999 je bila 
podpisana pogodba, maja letos pa se bodo začele prve 
aktivnosti. Končni cilj projekta je pripraviti osnove 
strategije oz. sklop priporočil končnim uporabnikom 
(npr. ZGS) za način gospodarjenja z bukovim gozdom, 
ki bi v optimalni meri omogočal naravno pomlaje
vanje, naravno kroženje hranil ter varoval pestrost, 
predvsem rastlinske in glivne komponente bukovih 
gozdov. Raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije 
bodo v okviru projekta proučevali vlogo sestojnih vr
zeli in ostankov bukovega lesa na raznolikost gliv in 
vegetacije ter biogeokemične cikle v naravnih in go
spodarskih bukovih gozdovih. 

V prvi polovici aprila ( 1 1.-15. april2000) bo pote
kala delavnica na temo Iskanje novih poti gozdnogos
podarskega načrtovanja . Na delavnici bodo poleg Goz
darskega inštituta Slovenije sodelovali tudi predstav
njki ETH Zurich, ZGS in BF (Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire). Namen delavnice je pred-
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S seminarjem dodajamo strokovnemu usposabljan· 
ju revirnih gozdarjev znanje, ki ga v vsakdanjem živ
ljenju zelo pogrešajo vsi, ki delajo z ljudmi, pa tudi 
njihove stranke, ne samo v gozdarstvu, ampak tudi v 
drugih dejavnostih, na primer v javni upravi, zdravstvu 
itd. 

Seminar smo organizirali v sodelovanju z Video
centrom iz Ljubljane. Predavateljica mag. Milena 
Majcen, univ. dipl. psiholog, vodja izobraževalnih 
programov pri MfK Slovenija (Management, informa
cije, komunikacije), se je pred začetkom seminarja 
seznanila z delom revimega gozdarja na terenu. 

Tone Lesnik 

vsem izmenjava izkušenj. Med drugim bodo predstav
ljene tudi naslednje teme: 
- novi koncepti gozdnogospodarskega načrtovanja v 

Švici, 
- organiziranost gozdarstva in gozdnogospodarskega 
načrtovanja, 

- možnosti za racionalizacijo gozdnogospodarskega 
načrtovanja v Sloveniji, 

- potrebe in uporaba geostatističnih modelov za gozd
ne inventure, 

- integracija novih orodij v gozdne inventure itd. 

Poleg referatov so predvidene tudi strokovne eks
kurzije po Sloveniji (Pokljuka, Kočevska, Primorska). 

V drugi polovici aprila (26.-28. april 2000) bo v 
Freisingu (Nemčjja) delovni sestanek projektne sku
pine RECOGNITION. Mednarodni projekt, v katerem 
sodeluje 22 institucij iz 15 držav in ga koordinira Ev
ropski gozdarski inštitut (EFl), je namenjen prouče
vanju vpliva podnebnih razmer na rast gozdov v Evro
pi. V okviru projekta bo Gozdarski inštitut Slovenije 
posredoval svoje izsledke raziskav, opravljenih na 
stalrUh raziskovalnih ploskvah (Pokljuka in Kočevska 
Reka). 

Robert Mavsar 
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Ak-tualno 

Biotehniška fa iulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 

Ob začetku leta 2000 prihajata iz Biotehniške fakulte
te, z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 
dve novici, ki sta zanimivi tudi za širšo strokovno javnost. 

Kot vsako leto je bil tudi letos v sredini februarja 
informativni dan za bodoče študente; visokošolske 
organizacije so organizirale po tri termine dajanja in
formacij. Kot že doslej je bilo največ zanimanja na 
dopoldanskem terminu, ki se gaje na našem oddelku 
udeležilo 98 dijakov. Na popoldanskem terminu je bilo 
36, v tenninu, namenjenemu študiju ob delu, pa 12 
interesentov. Interes je kar precej presegel razpisana 
mesta ( 40 na univerzitetni in visokošolski smeri oz. 
vsaj 25 na izrednem študiju), pravi rezultat pa bo viden 
šele ob prijavah, kajti za univerzitetni študij je potrebna 
matura srednje šole, za visokošolski pa zaključni izpit. 
Po vtisih udeležencev informativnih dni so bili le-ti 
prijetno pripravljeni, z dovolj koristnimi informacijami 
o poteku študija, profilu diplomanta itd. Pri predstavitvi 
študija gozdarstva so sodelovali tudi študenti gozdarstva, 
kar so udeleženci z odobravanjem pozdravili. 

Naslednja novica je povezana s 50-letnico univer
zitetnega študija pri nas, na katero nikakor msmo paza-

bili. Po premisleku, kako najprimerneje obeležiti ta 
dogodek, smo se odločili, da tako, kot je potekalo 50-
letno delo: delovno. Zato bomo organizirali študijske 
dneve z naslovom Nova znanja v gozdarstvu- prispe
vek visokega šolstva. Tu bo priložnost tako za osvet
litev prehojene poti kot tudi za razmišljanja o bodoči 
poti tako pedagoškega kot raziskovalnega dela v goz
darstvu. Vsem zainteresiranim posameznikom seveda 
ne moremo pošiljati vabil, zato naj bo ta novica tudi 
poziv vsem zainteresiranim, ki se lahko prijavijo ali 
le podrobneje pozanimajo na Oddelku za gozdarstvo 
in obnov lj ive gozdne vire (tel.: 061 271-161, faks: 061 
271-169). Posvetovanje bo Il . in 12. maja 2000 v 
Kranjski Gori. Nadaljnjih obvestil na tem mestu zaradi 
dinamike izhajanja Gozdarskega vestnika ne bomo 
mogli več objavljati, zato bomo z udeleženci kontak
tirali preko naslovov, ki jih boste pustili na omenjeni 
telefonski številki ali faksu. Upamo, da se bomo na ta 
način primerno spomnili naših predhodnikov in nji
hovega dela rer si začrtali pot za naprej. Nasvidenje v 
Kranjski Gori! 

Igor Potočnik 

Gozdarstvo v času in prostoru 

Poročilo o znanstvenem sestanku z naslovom Root-Soil Interactions in 
Trees (Interakcije med koreninami gozdnega drevja in gozdnimi tlemi) 
Hojka KRAIGHER* 

Akcija COST E6 EUROSILVA Raziskave fizio
logije gozdnega drevja, kije posledica resolucije št. 5 
ministrske konference o varstvu gozdov v Strasbourgu 
(1990), združuje raziskovalce fiziologije gozdnega 
drevja iz 19 evropskih držav, katerih raziskave se fi
nancirajo iz nacionalnih virov. Sodelovanje poteka v 
okviru treh delovnih skupin (DS): l. rast in razvoj, 2. 
mineralna prehrana in vodni režim gozdnega drevja 
in 3. biotske in abiotske interakcije. Osnovni cilj pro
jekta je združevanje in izmenjava metod in rezultatov 
znanstveno-raziskovalnega dela na področju fiziolo
gije gozdnega drevja z namenom boljšega razumevan
ja in ohranjanja trajnostne proizvodnje lesa na način, 
ki je kompatibilen s trajnostnim gospodarjenjem z 
gozdnimi ekosistemi. 

* Doc. dr. Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije, 
Večna pot 2, ! 000 Ljubljana, vodja PS 501 ter programskega 
in organizacijskega odbora srečanja COST E6 1999 
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Leta 1999 smo v Sloveniji organizirali znanstveno 
srečanje, tehnično delavnico, strokovno ekskurzijo in 
sestanek upravnega odbora COST E6 EUROSILVA. 
Znanstveno srečanje z naslovom Root-Soil Interac
tions in Trees je potekalo v okviru delovnih skupin za 
mineralno prehrano in vodne razmere gozdnega drevja 
ter biotskih in abiotskih interakcij. Srečanja se je ude
ležilo 96 raziskovalcev Iz 19 držav. Srečanje je pote"7 
kalo od 9.-12. septembra v Hotelu Špik v Gozdu Mar
tuljku. V program je bila vključena terenska sekcija 
dne 9. septembra na Pokljuki. Pri slednji so sodelovali 
sodelavci ZGS OE Bled in TNP. 

V okviru formalne otvoritve srečanja sta bili pred
stavljeni dve strokovni predavanji častnih predavatel
jev: znanstveni svetnik ZRC SAZU in minister za 
znanost in tehnologijo RS, dr. Lojze Marinček, je pred
stavil problematiko znanstveno-raziskovalnega dela v 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
gozdarstvu, prof. dr. Tone Wraber z Oddelka za bio
logijo BF pa zgodovino botanike na Slovenskem. 

8. septembra smo organizirali tehnično delavnico 
z naslovom Methods in root-soil interactions research, 
prav tako v Hotelu Špik v Gozdu Martuljku, ki se je 
je udeležilo 54 udeležencev in predavateljev. Za po
trebe delavnice smo pripravili laboratorijski manual: 
Protocolls. Technical Workshop on Methods in Root
Soil Interactions Research. 

13. septembra smo organizirali strokovno ekskur
zijo na stalno raziskovalno ploskev GIS pri Kočevski 
Reki, postajo EMEP na Iskrbi in v pragozdni rezervat 
Rajhenavski Rog. Te ekskurzije se je udeležilo 28 
udeležencev, pri organizaciji so pomagali gozdarji 
ZGS OE Kočevje in sodelavka HMZ-MOP, ki vodi 
monitoring na postaji EMEP. 

V okviru srečanja in spremljajočih aktivnosti je bilo 
skupno predstavljenih 85 predavanj, med temi kar 38 
domačih, od teh dve domači vabljeni predavanji na 
srečanju in večje število predavanj v okviru tehnične 
delavnice. Posebnost srečanj akcije COST je, da so 
poleg vabljenih in prostovoljnih predavanj na kratko 
(v 5 minutah) predstavljeni tudi glavni poudarki pos
terskih predstavitev. Slednje predstavlja pomembno 
preizkušnjo zlasti za mlajše udeležence srečanja. Pri 
tem bi želeli poudariti, da nekateri mlajši referenti niso 
prav nič zaostajali celo za vabljenimi predavatelji. 

Organizacija in vsebina znanstvenega srečanja Root
Soil Interactions in Trees, tehnična delavnica, spre
mljajoče aktivnosti s spremnimi materiali in lastne 
raziskave na trajnih raziskovalnih ploskvah GTS v Slo-

veniji so bili visoko ocenjeni s strani EU in udeležen
cev srečanja. Med že opaznimi posledicami srečanja 
je za organizatorje povabilo k sodelovanju oziroma or
ganizaciji enega od delovnih področij v prijavi nove
ga evropskega projekta z naslovom Ozone- a Risk 
for the Future Sustainability & Carbon Sink Strength 
of European Forests, v okviru katerega smo zadolženi 
za organizacijo raziskav procesov v gozdnih tleh (Be
low-ground Processes). Prevzeli smo tudi nalogo ured
ništva in izdaje posebne številke revije Phyton (Horn, 
Austria) na temo Root-soil interactions in trees, ki bo 
predvidoma natisnjena jeseni 2000. 

Za finančno in organizacijsko pomoč pri izvedbi 
srečanja in spremljajočih aktivnosti se zahvaljujemo 
Ministrstvu za znanost in tehnologijo RS in sekretari
atu COST Evropske komisije v Bruslju ter sodelavcem 
ZGS, predvsem Vidi Papler, Mirjam Mikulič in To
mažu Hartmanu, ki so sodelovali pri organizaciji te
renskih delavnic, prav tako tudi sodelavcu TNP, Marti
nu Šolarju, in sodelavki HMZ, mag. Melaniji Lešnjak. 
Spremne materiale, opremo za izvedbo tehnične de
lavnice ter del sredstev za vabljene predavatelje na 
tehnični delavnici smo pridobili s pomočjo sponzorjev 
srečanja; ti so bili: ERI CO Inštitut za ekološke razis
kave Velenje, Aris Jabolko d.o.o., Eppendorf- Medi
line, Olympus - Sanolabor, Omega - Perkin Elmer, 
Pharmacia Biotech, BIA, Regent Instruments in Stol 
Kamnik. Posebna zahvala pa gre seveda vsem sode
lavcem GIS, ki so prijazno in z dobro voljo pomagali 
pri zahtevni vsebinski in tehnični organizaciji srečanja. 

Dr. Lojze Marinček, minister za znanost in tehnologijo RS, Ogled stalne raziskovalne ploskve pri 
je ob otvoritvi srečanja zagotovil podporo znanstveno- Rupel) 
raziskovalnem delu v gozdarstvu. 
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Društvene vesti 

Gozdarska ekskurzija v države Beneluksa 

V času, ko se postopoma približuj emo EGS, goz
dmje zanima, kakšno je gozdarstvo v Beneluksu, drža
vah z največjimi dohodki na prebivalca, prvotno naj
bolj razvitih industrijskih državah z veliko poseljenost
jo. Gozdovi ali ostanki gozdov so zaradi kmetijskih 
površin in še vedno napreduj oče urbanizacije ponekod 
skrčeni pod ekološki minimum. Belgija, Nizozemska 
in Luksemburg so relativno majhne države, toda zaradi 
svoje lege so ekonomski in politični center Evrope. 
Gozdarsko društvo iz Maribora je na kratki ekskurziji 
kar precej videlo in izvedelo, in sicer v Luksemburgu 
od tamkajšnjih gozdarjev (t dan) in v Belgiji od prof. 
Lusta iz Genta (1 dan). Spoznali srno stanje gozdarstva 
v Valoniji. Nizozemskega gozda (8 %) razen pogoz
denih zelenih pasov na obrežjih kanalov okoli naselij, 
drevoredov ob cestah in urbanega zelenja 11ismo videli. 
Znameniti plodnj polderji (delno osušen svet, ki leži 
nižje od morske gladine) so nastali ob izlivih Rena, 
Maasa in Scheldeja, ki so pred visoko plimo zavaro
vani z nasipi in zapornicami . Pod vplivom rudarjenja, 
industrijske in agrame miselnosti je v preteklosti na
stala skoraj polovica gozdov monokultur, predvsem 
smreke in rdečega bora, kijih hočejo zdaj spremeniti 
v prvotne naravne gozdne združbe. 

Belgija 

V Belgiji sega njžinski del do nadmorske višine lOO 
metrov. Ob obali so polderji (nastali so z osuševanjem 
morja), ki so prepredeni s sistemi vodnih kanalov. V 
pokrajini Kempen na severu so na višje ležečih peš
čenih tleh na novo ustvarjeni gozdovi rdečega in delno 
korziškega bora z ostanki nekdanjega gozda hrasta in 
belega gabra. V centralni Belgiji se na nadmorski vi
šini 100-200 m do reke Sambre in Maas raztezajo 
značilne plodne površine marši z zelenjavo in biopre
delavo. Tu je močno urbanizirana dežela Brabant z 
BrusUem in nekaj okoliških gozdov ter dežela Hainaut 
s težko industrijo, ostanki nekdanjih mogočnih gozdov 
ter razvitim kmetijstvom in ekstenzivnimi pašniki Vi
šinski del Belgije, kije na nadmorski višini 200-500 
m, ima preko 30 % gozdnih površin. Tu je razgibano 
hribovje Ardenov, ki ga sestavljata skrilasti drobir in 
ponekod apnenec. Podnebje je oceansko, s 750--1.500 
mm padavin (povpr. jul. temp. je 14--18 °C). Prevla
dujejo rjava gozdna tla s sekundarno podzolizacijo. Na 
planoti Ardenov so ugodnejša hidromorfna organska 
tla. Naravni gozdovi v Belgiji so mešani listnati goz
dovi hrasta in bukve, ki so v evoluciji pospeševali 
gozdni ekosistem. 
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Prevladujejo tri fitocenološke zveze (Fagion syl
vaticae, Carpion betuli in Quercion ro boris- petraeae; 
NOIRFAISE 1984) s številnimi gozdnimi združbami. 

Porazdelitev gozdnih površin po regijah od leta 1980 

Od celotne površine 3,052.800 ha zajema gozd 
6 l 7.000 ha oziroma 20 %. V Ardenih prevladuje bu
kev, drugod hrast in gaber. Od iglavcev prevladujeta 
srnreka s 65% in rdeči bor s 23 %. 

Povprečna zaloga je 115 m3/ ha, prirastek 3,5 m3/ha, 
listavcev je 51 %, tj. 317.686 ha, iglavcev 46 %, tj. 
282.844 ha, parkov in rezervatov pa 3 %, ~· 16.388 ha. 

Pr~·gkJn ic:J 1: Porazdelitev gozdnih površin po regijah od leta ! 980 

Celotna Gozdna Gozdna 
površina površina površi11a 

{ha) (ha) {%) 

Valonska regija 1,684.263 500.254 30 

Flamska regija 1,350.925 114.220 8,5 

Bruselj 16.179 2.446 0,15 

Najmanj gozdov je v deželi Flandriji (2,7 %), naj
več pa v deželi Luksemburg (čez 40 %). Sedanji goz
dovi so večinoma spremenjeni. 48% gozdov je mano
kulturnih: v Ardenih (valonska regUa) so gozdovi smre
ke, v Kempnu (flamska regija) pa gozdovi bora. Prišlo 
je do ekoloških problemov (sušice, bolezni, vetrolo
mi). Od leta 1866 pa vse do leta 1960 so zaradi gospo-

Ekskurzija pod vostvom prof. Lusta (foto: Ivo Žnidaršič) 
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darske politike spreminjali sestavo gozdov v prid ig
lavcev. Velike golosečnje so pogozdovali in se izogi
bali naravnemu pomlajevanju. V Ardenih so do 19. sto
letja eksploatirali bukev kot vir energije za industrijo 
železa, sredi 19. stoletja pa so za visoke peči začeli 
uporabljati premog. Belgija je ena od prvih industrijs
kih držav v Evropi (nahajališča premoga in železa); po
sebno v deželi Hainaut je nastala težka industrija kot v 
Porwju. Leta 1992 so zaradi pomanjkanja rud zaprli zad
nje rudniške rove. Rudarstvo in železarstvo sta pustila 
močne sledove na gozdu in gozdarstvu. Razvile pa so 
se nove dejavnosti, ki niso vezane na naravne vire, in 
sicer petrokemija, farmacija, predelovanje umetnih 
snovi, in to na novih področjih, kjer je bilo dovolj 
delovne sile, kjer ni bilo onesnaženega okolja in ki so 
bila prometno dostopna. 

Pr~ckdnil·u 2: Gozdna proizvodnja in poraba 

Proizvodnja Poraba 
(1.000 m3) (1.000 m3

) 

1991 1995 1991 

Oblovina 4.205 3.635 11.709 

Kurivo, oglje 550 550 596 

Ves okrogli les 4.755 4.185 12.305 

Posek je nekoliko večji ( 4,2 m3/ha) zaradi ujm. 
Lesna industrija je zelo razvita; 75-90 % lesa se 

uporablja v tehnične namene. Preko 50% lesa pa uva
žajo, predvsem iglavce iz skandinavskih držav in Fran
cije. Sicer paje Belgija peti svetovni izvoznik lesonit
nih panelk. 

Pregldnka J : Lastništvo- porazdelitev gozdov 

Površina Dele-ž 

Državni gozdovi 75.245 ha 12,2% 

Krajevni gozdovi 2.687 ha 0,4% 

Občinski gozdovi 204.416 ha 33,1.% 

Javne institucije 11.174 ha 1,8% 

Javni gozdovi s privat. lastoišt. 18.000 ha 2,9% 

Samo privatni gozdovi 305.397 ha 49.5% 

Lastništvo- porazdelitev gozdov 

Državnih in občinskih gozdov, kijih upravlja regi
onalna gozdna služba: je 283.000 ha, privatnih pa 
334.000 ha (52,4 %). 

Gozdarstvo v zvezni Belgiji je od leta 1980 raz
deljeno med tri regije: Flandrijo (severni del), Valonijo 
Uužni del) in Bruselj z desetimi deželami (provin
cami). Gozdarsko službo v Flandriji upravlja Forest 
service, ki spada k ministrstvu flamske skupnosti za 
okolje in infrastrukturo, s posebno službo za varstvo 
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okolja, ki skrbi za izvrševanje gozdarske zakonodaje 
in podeželsko okolje. V Valoniji je podobna služba, 
ki je pooblaščena za ekološko upravljanje z naravnim 
okoljem. Gozdarsko zakonodajo za Val on ijo predstav
lja Code Forestier iz leta 1995, za Flamsko pa Bos
decreet iz leta 1990. Na razlike v zakonodajah sta 
vplivali razporejenost populacije in stopnja urbaniza
cije. Poudarek je na ohranitvi in multifunkcijah goz
dov. Posamezne skupine funkcij (ekološke, socialne, 
proizvodne) imajo številne člene v dodatku v odlokih, 
ki vsebujejo splošna načela in tista za privatne gozdne 
površine. Izražajo sonaravne ravnanje. Flamska vlada 
zahteva od svetovalcev, gozdarskih institucij in last
nikov gozdov, da spremenijo tradicionalne, za gozd 
škodljive posege. Zahteva: 
- ohranitev gozda, razvoj njegovih funkcij, dostopnost 

za rekreacijo in za poučne namene; v velikih mestih 
(Bruslju, Antwerpnu, Gentu in Liegu) živita 2/3 vseh 
prebivalcev in ti čutijo potrebo po sprostitvi v na
ravnem okolju; 

- omejitev velikopovršinskih sečenj iz kakršnega koli 
vzroka; 

- izbiro sonaravnih gozdno gojitvenih sistemov in kul
turnib metod; 

-oblikovanje naravnih gozdnih rezervatov; 
- uporabo domorodnih drevesnih vrst> naravTlo regene-

racijo, oblikovanje raznodobnega gozda, spremem
bo monokultur v mešane avtohtone gozdne združ
be, ekološko ravnotežje itd.; 

- vse to povezati z delovnimi načrti za vse oblike last
ništva in izvajati kontrolno metodo vsakih 1 O let (pri 
pri vatnem lastništvu velja za gozdne površine nad 5 
ha); 

- kooperacija med privatnimi in državnimi gozdovi 
zaradi bonitet (subvencije, kompenzacije); 

- ohranitev in povečanje biodiverzitete rastlin in živali. 

V Val on ij i kot samostojni regiji z največjimi gozd
nimi površinami na 500,25 ha je 7 gozdnih uprav s 36 
manjšimi enotami in 505 revimih okolišev. 

Obiskali smo arboretum Kalmthout, k.j gaje uredila 
baronica Jelena de Bel der Kovačič, po rodu Slovenka, 
in ki slovi po vsej Evropi in je pomembno študijsko 
središče. Jelena de Bel der Kovačič je velika zagovor
nica avtobtonostL in provenience rastlin in poudarja, 
da se premalo zavedamo velike variabilnosti v vsaki 
populaciji. 

Velika večina privatnih gozdov ima samo nekaj 
arov do nekaj hektarov. Flamska regija ima ekstremne 
fragmente: 70% gozdov ima manj kot 1 O ha, 14% pa 
manj kot 1 ha. Nedosledna planiranje je povzročilo, 
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da je v Flandriji urbaniziranih površin 170.000 ha, 
gozdov pa samo še 114.000 ha. 

Fragmentacija in veliko privatnih gozdov sta veliki 
oviri za strokovno vodenje, ki mora upoštevati last
nika, obenem pa morajo biti zagotovljene ekološke 
funkcije kot pogoj za humane, blagodejne funkcije v 
stehniziranem okolju. Pri uvajanju so naravnih gozdno
gojitvenih sistemov pa vso stvar otežkoča tradicija 
pogozdovanja in lastniki, ki bi radi sadili predvsem 
rdeči hrast in duglazijo, ki sta hitro rastoči in dobič
konosni drevesni vrsti. 

Prof. Lust nas je iz Libramonta, ki je z urbano, 
kulturno krajino srce Ar den o v, popeljal v okolico mes
ta St. Hubert na planoti Ardenov, ki spada v deželo 
Luksemburg, ki je od vseh devetih dežel (provinc) 
najbolj gozdnata (47 %). Tu je 200.000 ha umetnih 
smrekovih gozdov, ki so jih od leta 1850 sadili na 
neprimerna rastišča. Na Davonu ( 450 m n. v.) so po 
vetrni ujmi leta 1991 izvršili pospravilni golosek in 
področje ponovno pogozdili s smreko (2 x 2 m) in 
duglazijo (2 x 3m), v vlažnejšem delu pa so dodali še 
jelšo. Vse je ograjeno, kajti preštevilna divjad dela 
škodo. Pogost je pozen junijski mraz. Nasad se je 
preveč zgostil še zaradi dodatnega naravnega naleta 
smrekovih semen. Nega se sestoji iz reduciran ja gos
tote. Na dobrih rastiščih skušajo monokulturne smre
kove gozdove spreminjati v mešane gozdove in golo
sečnje omejiti na 2-3 ha. V bližini gozdarskega pa
viljona Freyr Lanen vili pri Saint Hu be rtu so po poseku 
lubadark površino prepustili naravnemu pomlajevanju 
bukve in smreke in po 4-5 letih bodo dodali še dugla
zij o. Poleg nastavljenih zaboj čkov s feromoni uporab
ljajo tudi insekticide za gozdne kulture do višine 7 m. 
Bukove enomeme sestoje skušajo z malopovršinskimi 
sečnjami spreminjati v skupinsko raznodobne goz
dove. Ogledali smo si kraljevske gozdove v bližini St. 
Michela. To so kakovostnejši enomerni bukovi goz
dovi, namenjeni predvsem reprezentančnemu lovu, 
čeprav kralj ne lovi. S pripravo tal za naravno nase
menitev skušajo te gozdove spreminjati v skupinsko 
raznodobne gozdove. Opazili smo, kako z majhimi 
stroški poskrbijo za rekreacijo; potoček ob poti je im
proviziran z malo zajezitvijo in je namenjen šolskim 
otrokom za kopanje. Planinci, matere z vozički in drugi 
pa v popoldanskem času vsak po svoje doživljajo gozd. 

Investira se večinoma v gozdove Val on ije, na Flam
skem pa je pomembno le, da je zeleno, ker so tam revni 
borovi gozdovi, ki pa imajo pomembne ekološke in 
socialne funkcije. Na nagnjen ih terenih Ard eno v uspe-
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va kakovostna rast bukev. Toda le 30% jih ima belo 
jedro. Pri prodaji se samo enkrat meri na panju. 

Prof Lust ne ve, kako bo v bodočnosti z gozdovi, 
saj se klima spreminja, poleg tega pa je tu še vpliv 
urbanizacije - vse to so motnje, ki so nepredvidljive. 
Bodočnost za gozdarskega strokovnjaka je v še večji 
ekološki usmerjenosti z mnogimi mejnimi znanji. Prof. 
Lustje zelo pohvalil gozdarstvo v Sloveniji. 

Velika vojvodina Luksemburg 

lma 88.000 ha gozdov (64% listavcev, 36% iglav
cev), od katerih je več kot polovica privatnih. Zasto
panost drevesnih vrst: hrast 18 %, bukev 32 %, drugi 
listavci 11 %, smreka, duglazija 31 %, bor 3 % in drugi 
iglavci 1 %. 

Gozdovi so spremenjeni zaradi prvotnega železarst
va, ki je uporabljalo bukev vse do konca 19. stoletja, 
potem pa so za energijo plavžev začeli uporabljati 
premog. Črni bor in iglavce so umetno sadili za potrebe 
rudarjenja. Še danes pa so vidne posledice, kjer so 
lubje mladega hrastov ja uporabljali za industrijo tanina 
za predelavo surovih kož v usnje. V 18. in 19. stol. so 
komune in privatniki zaradi ugodne ponudbe spremin
jali večje dele gozdov listavcev v hrastov je in razširjali 
ta tip, katerega obratovalna dobaje bila 16-20 let. Leta 
1774 je bila prva taninska tovarna ustanovljena v Cler
vauxu, leta 1811 pa jih je bilo že 66. Glavni odjemalci 
v teku dveh stoletij so bile razne armade, ki so po vrsti 
zasedale Luksemburg, npr. regimenti Marije Terezije, 
ki so bili opremljeni s škomji iz luksemburškega usnja. 
Domači tanin je začel pojemati postopoma, vse do 2. 
svetovne vojne, ko ga je zamenjal tanin iz znamenitega 
južnoameriškega drevesa Quebracho. Spet so bukev 
ali nasadi smrek postopoma začeli zavzemati del teh 
površin. 

Zaradi resnih motenj, nereda v naravnem okolju, 
večanja števila prebivalstva in urbanizacije so se za
čele pravilno vrednotiti humane, socialne in zaščitne 
funkcije gozda. Že 30 let obstaja mednarodni nemško
luksemburški park s kulturno dediščino, ki omogoča 
bogato rekreacijo in razvoj ekosistema. Od 35.800 ha 
je 37 % površine pod gozdom, kar ustreza ekološkim 
in ekonomskim kriterijem. Drugi mednarodni park je 
belgijsko-luksemburški. Od 28.000 ha je polovica goz
dov. Luksemburžani so ponosni na gozd O ruenewald, 
ki je od leta 1496 zaščiten. 4.500 ha velik bukov gozd 
se nahaja na luksemburškem peščencu in je kot velik 
rezervoar pitne vode od leta 1981 zaščiten širše, kot 
ekološki sistem. 
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Na začetku gričevnega sveta Ardenov, na 75 ha 
velikem gozdu na Sp. Ramsenu, smo opazovali sestoj 
panjevca hrasta z brekom, čremso in sestoj kulture 
rdečega bora . Letala kar naprej grmija na nebu, kar 
moti živalski svet. Raziskav še ni . Tudi v Luksemburgu 
so plavži železarn zaradi pomanjkanja rud prenehali 
delovati leta 1992. V Luksemburgu imajo najvišji do
hodek na prebivalca- okoli 39.500 USA in zato ni 
čudno, če dobivajo gozdarji subvencije od letalskega 
prometa in industrije. Prioritetne dejavnosti pa so ban
čništvo, promet, jeklarska industrija in še nekatere sto
ritvene dejavnosti. 

Na poti k leseni koči, ki služi učencem za seznan
jenje z gozdnim okoljem, so na nagnjenem terenu ka
kovostna rastišča . Glavni drevesni vrsti sta hrast in 
bukev z brekom (Sorbu.s torminalis). Tu skušajo eno
memi gozd preoblikovati v naravnejši raznodobni gozd. 

Imajo 6 gozdarskih okolišev. V ministrstvu za vode 
in gozdove pa imajo 3 gozdarje, katerim je dodeljena 
glavna vloga - varstvo okolja v državi . Ti so na to 
zaupano nalogo zelo ponosni. 

Nizozemska 

Izlivi rek Ren, Maas, Schelde so pred visoko plima 
zavarovani z nasipi in zapomicami. Morski zaliv Zu
derzee je zaprt s 30 km dolgim nasi pom. Na polderjih, 
ki so nekaj metrov nižje od morja, se je razvilo inten
zivno kmetijstvo: žita, zelenjava, cvetje, živina in v 
mokrotnem delu ribištvo. Gozdov, kij ih je samo 8 %, 
nismo videli. Bodoči urbani gozdarji pa si lahko ogle
dajo ozelenele pasove ob kanalih, drevo rede ob cestah, 
urejanje kolesarskih poti in domačij z drevninami ter 
drevnine v samih mestih. 

To je samo del spoznanj s kratke, tridnevne ekskur
zije po treh državah. Dosedanje stanje gozdov in zelo 
visok dohodek na prebivalca nista v sorazmerju, ven
dar pa je denar pomemben za sodobno gozdno gospo
darjenje, ko gozd v srednji Evropi pridobiva vedno 
večjo vrednost. 

fvo Žnidaršič 

8. smučarsko srečanje gozdarjev sosednjih dežel Alpe-Adria, Kranjska 
gora 11.-12. 2. 2000 

V letošnji zimi je prišla vrsta na nas, Slovence, da 
pripravimo 8. smučarsko srečanje gozdarjev Alpe
Adria . Število sodelujočih dežel se z leti povečuje, tako 
da začetno poimenovanje "srečanje treh dežel" ne us
treza več, saj so se prireditve udeležili gozdarji iz kar 

6 dežel oz. 4 držav (Benečija, Južna Tirolska in Furla
nija - Julijska krajina iz Italije, avstrijska Koroška, 
Hrvaška in Slovenija). Poudariti moram, da so svoj 
ognjeni krst na Alpe-Adrii doživeli predstavniki Hr-

Gneča na zmagovalnih stopn ičkah Trenutek pred štartom štafetnega teka (obe foto : Damir Delač) 
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vaške, ki se počasi vključujejo v različne mednarodne 
gozdarske športne prireditve. 

Organizacijo prireditve je prevzela Zveza gozdar
skih društev Slovenije pod pokroviteljstvom MKO P. 
Za kraj prireditve smo izbrali Podkoren oz. Kranjsko 
Goro, kar je bila glede na lego in ustrezne terene za 
vse tri tekmovalne discipline (tek, veleslalom in alpsko 
štafeta) zelo dobra odločitev. Tudi snežne razmere so 
bile kljub siceršnjim odjugam dokaj ugodne. O slabi 
strani izbire pa kasneje. Izvedbo smo zaupali SK Je
zersko, ki je svoje delo odlično opravil. 

Številčnost prijavljenih nas je prijetno presenetila, 
kljub temu da so kolegi iz avstrijske Štajerske opra
vičili odsotnost. Skupaj je sodelovalo] 41 udeležencev 
(največ seveda iz Slovenije- 69), kar 34 celo v obeh 
tekmovalnih disciplinah (teku in VSL). 

Tekmovanja so se začela že v petek popoldne, ko 
so po pozdravnem govoru državnega sekretarja za 
gozdarstvo, g. Maksimiljana Mohoriča, štartale alpske 
štafete. To so štafete, sestavljene iz dveh tekačev in 
veleslalomista. Najtežje je bilo seveda 2. tekaču, ki 
se je moral povzpeti na štart veleslaloma. Zaradi sku
pinskega štarta je bil boj za zmago še bolj zanimiv. 
Da je to bolj "italijanska" disciplina, so dokazali naši 
zahodni sosedje, ko so pobrali vse najboljše uvrstitve. 
Prvo in drugo mesto sta z veliko prednostjo zasedli 
ekipi FJK, tretji so bili Korošci. Naša favorizirana 
štafeta je bila zaradi uporabe drsalnega koraka diskva
lificirana, tako daje naša najboljša uvrstitev ( 14. mes
to) dosegla štafeta v postavi Devjak, Perušek in Čuk. 

V soboto so najprej nastopili tekači (in seveda te
kačice), ki so se pomerili v t. i. gozdarskem biatlonu, 
pri katerem puške tekmovalce počakajo kar na stre
lišču. Za tri tarče imajo tekmovalci na voljo 5 strelov, 
vsaka nezadeta tarča pomeni minuto pribitka na čas 
teka. Pokazalo se je, da ni tako preprosto zadeti, še 
posebno ne, ko je za tekmovalcem 5 km napomega 
teka. Čast Slovenije sta v tej disciplini rešili Mirjam 
Mikulič in Špela Habič s l. in 2. mestom pri članicah 
ter Damjan Sterle s l. mestom med mlajšimi člani. 
Sicer pa sta solidno uvrstitev s 6. mestom dosegla še 
oba brata Gornik, Jure pri starejših, Milan pri malo 
mlajših članih. 

Šele ob koncu je bil na sporedu veleslalom, v ka
terem smo Slovenci kot znan smučarski narod poka
zali, kako je treba smučati. Dvojno zmago sta pri sta
rejših članicah dosegli Špela Habič in Branka Jerala, 
pri mlajših članicah paje zmagala Mojca Rudež. Tudi 
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naši fantje niso od muh, saj so zmagali prav v vseh 
starostnih kategorijah: Franc Plesec, Milan Rozman 
in Robert Čuk so bili najboljši, na zmagovalne stop
ničke pa sta se povzpela še Stanko Grošelj in Damjan 
Gril. 

Ob tako uspešnem nastopu veleslalomistov ne pre
seneča, da je tudi ekipna zmaga ostala doma, z njo pa 
tudi prehodni krožnik, ki bo eno leto krasil steno na 
ZGDS. Zasluženo in z veliko prednostjo smo zmagali 
ter osvojili Husquarnino električno žago, ki jo je pris
pevala firma Jeras & Drug, po novem tudi zastopnica 
znanih proizvajalcev motornih žag Husquarna in 
Jonsereds za Slovenijo. Druga je bila FJK in tretja 
Koroška (Rezultati so dostopni na domači strani 
Gozdarskega vestnika http/www.dendro.bf.uni-Jj.si/ 
gozdv.htm). 

Tekmovalni uspeh je delno zasenčilo nekaj pomanj
kljivosti pri izvedbi prireditve. Največ slabe volje je 
povzročila togost kranjskogorskih žičničarjev, ki kljub 
večkratnim pogovorom niso našli možnosti prodaje 
ugodnejših kart za tekmovalce. Še najbolj so se jezili 
tujci (Italijani), ki dokaj drago plačanih kart (kljub 
popustu) niso uspeli izkoristili. Najbrž bo vsak orga
nizator v bodoče raje izbral kakšno drugo, prijaznejše 
smučišče. 

Prijeten družabni večer v domačem ambientu go
stilne Pri Martinu v Kranjski Gori je uspel odgnati del 
slabe volje. Ko pa sta naša Vengusta pri vlekla na dan 
svoje inštrumente in ko je po grlih stekel pristni do
lenjski cviček, so bile zabrisane tudi vse meje, ki sicer 
ločujejo gozdarje na tem delu Evrope. Udeležence sta 
pozdravila in jim zaželela uspešno druženje predsednik 
ZG DS Ignac Piš lar ter župan Kranjske Gore Jože Kot
nik. 

Za uspešno izvedbo gre zasluga tudi vsem kolegom 
in kolegicam, predvsem tistim iz OD Bled (Janez Mer
telj, Alfred Grilc, Branka Jerala). Posebej se zahva
ljujem tudi ekipi MORS z Janezom Kunstljem na čelu, 
ki je poskrbela za nemoten strelski del biatlona. 

Prireditev bi težko izvedli brez naših sponzorjev, 
ki so: Jeras & Drug, OG Bled, GO Novo mesto, Snež
nik d. d. Kočevska Reka, Živex - trgovina in storitve, 
M-Plus, Gozd Bled, OO Celje, Soško g.g. Tolmin, 
Orča Kočevje in Elan. 

Na koncu samo še povabilo na Alpe-Adria 2001 
na avstrijsko Koroško. 

Janez Konečnik 
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32. EFNS -Todtnau, 21.-25. 02. 2000 
Območje Schwarzwalda na JZ Nemčije velja za 

zibelko smučanja v Nemčiji in tukaj je bil ustanovljen 
prvi nemški smučarski klub (leta 1891 ). Področje, 
podobno našemu Pohorju, je bilo leta 1969 prizorišče 
l. evropskega tekmovanja gozdarjev v nordijskem 
smučanju (EFNS), kije z leti postalo največje srečanje 
gozdarjev Evrope. 

Na letošnjem že 32 . EFNS se je zbralo rekordno 
število udeležencev, kar l . 150 iz 18 držav. Prvič so 
sodelovali tudi Belorusi. Po številni udeležbi na do
mači Pokljuki je med Slovenci zanimanje za udeležbo 
tako naraslo, daje v Nemčiji nastopilo 20 tekmovalcev. 
Največje bilo seveda domačinov, Nemcev iz različnih 
dežel, in sicer kar 639 . Kot običajno so se dogodki 
odvijali ves teden. V začetnem delu (ponedeljek in 
torek) so potekale strokovne ekskurzije s tematiko, 
primerno za različna področja gozdarstva. 

Slovenci smo se udeležili dveh ekskurzij. V pone
deljek smo izbrali zelo zanimivo in v prečudovitem 
zimskem dnevu zelo uspešno ekskurzijo na smučeh . 

Na 25 km dolgi turi po grebenu Schwarzwalda smo 
spoznali probleme varstva narave ter vpliva ogrom
nega turističnega obiska na tem področju (poleti in 
pozimi). Zelo pomembno je coniranje dejavnosti ter 
ohranjanje najpomembnejših delov območja (izločanje 
mirnih con, trasiranje primemejših pošpoti, ... ).Pred
stavljena sta bila projekt "novih pragozdov" ter razis
kava o ohranitvi divjib petelinov in jerebov. 

Drugi dan, v torek, pa smo se odpravili v že popol
noma pomladno vzdušje v dolino Rena (Breisach). 

Državni sekretar za gozdarstvo g. Maksimiljan Mohorič po 
napornem teku 

Osnovni namen je bil spoznati gospodarjenje z meša
nimi gozdovi listavcev, še posebej s plemeni timi listav
ci. Tukaj se zelo aktivno vključuje univerza v Frei
burgu. Prof Speicker nam je zelo lepo predstavil za
konitosti rasti in vzgoje češnje, ki je zaradi dokaj hitre 
rasti in visoke cene lesa ter seveda tudi posebne biološ
ke funkcije izredno zanimiva drevesna vrsta teh pod
ročij. Seznanili smo se tudi z zgodovino in kulturo teh 
krajev. Mnogim paje seveda najbolj ostala v spominu 
predstavitev vinske kleti Gelderrnan, kjer proizvajajo 
zelo znana peneča vina. 

Ekskurzija na smučeh - predstavitev uskla- Zadovoljni obrazi (vse foto: J. Konečnik) 
jevanja naravovarstva z množičnim turizmom 
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Sreda je bila namenjena spoznavanju prog ter pre
izkusu pušk na strel iš ču . Popoldne pa je potekal cere
monial otvoritve. Vsi smo nestrpno čakali na prvo 
tekmovalno disciplino, kije bila v četrtek, ko je bil na 
programu tek posameznikov. Na dokaj zahtevnih pro
gah ni bilo večjih težav, problem pa je biJ zadeti so
razmerno majhne tarče in le redki so zadeli vse tri . 
Najboljši Slovenci po starostnih kategorijah so bili: 
Milan Gornik- 27. mesto od 233 uvrščenih v kategoriji 
31-40 let; Franc Ivančič- 55. od 217 uvrščenih v ka
tegoriji 41-50 let; Franc Leskovec - 45 . od 120 tek
moval cev, starih 5 1-60 let; Jože Omerzu - 79 . od 87 
uvrščenih v skupini 61-70 let. Seveda ne smemo po
zabiti še edine ženske predstavnice, Katje Konečnik, 
ki je zasedla 19. mesto med 48 uvrščenimi v skupini 
20-30 let. Moram dodati, da so se tekmovanja udeležili 
tudi trije pomembni predstavniki slovenske politike in 
gozdarstva: državni sekretar g. Mohorič, direktor ZGS 
g. Kermavnar ter poslanec g. Henigman. Slednji je 
zaprisežen tekač na smučeh. 

Društver1e vesti 
Zvečer je bil zanimiv gozdarski večer s predsta

vitvijo gozdarstva dežele Saden- Wurttenberg, sledila 
paje predstavitev zgodovine smučanja v teh krajih, z 
diapozitivi. 

Zadnji dan, v petek, pa so bili na sporedu zelo za
nimivi nastopi štafet. Uvrščenih je bilo kar 150 moš
kih štafet, pri čemer je bila naša najboljša v postavi 
Tomaž Devjak, Tone Rok, Franc Pogačnik in Milan 
Gornik uvršč-ena šele na 32. mesto, in sicer zaradi 
smole z izgubljeno palico. 

Zak.ljučn.i večer se je v prijetnem vzdušju zavlekel 
pozno v noč. 

Še eno evropsko tekmovanje gozdarjev v smučanju 
se je končalo. Zopet je utrdilo vezi med gozdarji Evro
pe, tako strokovne kot tudi prijateljske. Nemci so se 
izkazali kot dobri organizatorji. 

Ko smo se poslavljati , smo rekli nasvidenje na 33. 
EFNS, ki bo od J 1 .-18 . 02 . 2001 v Estoniji. 

Jane z Konečnik 

l. srečanje študentov gozdarstva Vzhodne Evrope 
1 '' E ;.lstern Europe Forestry Students' Regional Meeting (EEM). 20.-24. l . 2000,1\·ležakla , Slovenij:1 

Na simpoziju IFSE (International Forestry Stu
dents' Association), ki poteka vsako leto, smo se sep
tembra 1999 v Nemčiji odločili za regionalno srečanje 
Vzhodne Evrope z namenom, da bi se večkrat videli, 
spoznali kaj novega, se dogovorili za sodelovanja, ... 
Odločitev je bila, da l . regionalno srečanje organizi
ramo slovenski študentje v okviru Društva študentov 
gozdarstva. 

Veseli smo bili, da se je povabilu - čeprav je sre
čanje trajalo le 4 dni- odzvalo kar 23 študentov. Prišli 
so s Poljske, Slovaške, Češke, Madžarske, Hrvaške, 
Jugoslavije, Romunije, Albanije in Grčije, vsi z iskra
mi v očeh in nasmehom do ušes. Naš moto je bil zdru
žiti prijetno s koristnim. Zaradi značilnosti teme EEM 
(Narodni parki - gozdarstvo in lov) in dejstva, da je 
tisto prijetno predvsem smučanje, smo se nastanili na 
Gorenjskem. Ker smo gozdarji, je bila koča ZGS OE 
Bled na Mežakli za to priložnost idealna. Malo manj 
idealna je bila sicer cesta, ampak zaradi dobrega vzdr
ževanja in ob izkušenem šoferju g. Rozmanu tudi to 
ni bil problem. 

In kaj smo počeli? S strokovnjaki iz prakse smo 
pripravili dve ekskurzij i. Prvaje bila v petek, 21.1., z 
inž. Tomanom z ZGS OE Bled. Predstavil nam je 
splošne značilnosti ZGS in konkretneje OE Bled. 
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Osredotočil se je na lov, nekaj besed pa je bilo tudi o 
trenutno perečih temah: o odstrelu medveda in spor
nem odstrelu gamsa na območju Triglavskega narod
nega parka (TNP). Ekskurzijo smo zaključili na po
kljuškem visokem barju. Tu bi rada posebej omenila 
omenjene pal ino loške raziskave, ki so se mi zdele zelo 
zanimiv in nazoren vložek. 

Naslednji dan nam je inž. Šolar med sprehodom 
skozi pokljuške soteske predstavil TNP. Zanimiv in 
neposreden pristop ter slikovita podoba Pokljuške luk
nje, kot soteska imenujejo domačini, so pregnali celo 
mraz in oblačno vreme. 

Večina je popoldneve preživela na okoliških smu
čiščih Rudno Polje in Straža, nekaj udeležencev paje 
raje odšlo na Bled in v Bohinj. Lepo vreme je še po
lepšal o nedeljski izlet na Mrežice in reči moram, da 
je bilo prav lepo videti same nasmejane obraze. 

Večeri so bili sicer predvsem družabni, a tudi de
lovni; dvakrat so udeleženci predstavljali svoje referate 
na temo Narodni parki- gozdarstvo in lov, zadnji večer 
na Mežakli pa je bil namenjen diskusiji in planom v 
letu 2000 . Izkazalo se je, da se bo letos kar veliko 
dogajalo. Večina pripravlja izmenjalne tedne, marca 
in aprila bosta dve gozdarski tekmovanji (Poljska, 
Češka), junija pa bo na Hrvaškem posvet o uporabi 
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računalnika v gozdarstvu (s poudarkom na sistemu 
GJS). Vsi smo si zaželeli, da bi to regionalno srečanje 
postalo tradicionalno. Naslednje bo ve~etno na Poljskem. 

Štirje dnevi so hitro minili. Prišel je ponedeljek in 
vrnili smo se v Ljubljano. Srečanje smo zaključili na 
naši fakulteti, kjer nas je sprejel prof. dr. Hladnik, ki 
je povedal nekaj besed o gozdarskem oddelku in štu
diju, potem pa je sledila prava debata z vprašanji, 
mnenji ... Kar malo prehitro je bilo potrebno zaklju
čiti, če smo pred odhodom prvih hoteli vide-ti še 
(sončno!) Ljubljano. 

Tako je potekalo l. srečanje študentov gozdarstva 
Vzhodne Evrope. Ostalo je še več stvari, ki so se vsa
kemu posebej različno vtisnile v spomin. Zame in 
verjetno za vse v organizacijskem odboru (Peter Muri, 
Matej Petkovšek, Urša Vilhar, Željko Šalamun)je bila 
to predvsem nova, koristna izkušnja. Par udeležencev 
si bo verjetno najbolj zapomnila, da so ravno ob tej 
priložnosti prvič stali na smučeh. Kot je rekel Drjtan 
iz Albanije: "Pred tem je bil moj najljubši šport no
gomet, ampak sedaj je to smučanje." Zdelo se je, da 
so v teh nekaj dneh vsi vzljubili Slovenijo. Nekateri 
so bili prepričani, da se bodo še vrnili, z drugimi se 
bomo, upam, najkasneje jeseni videli na simpoziju 

Književnost 

fFSE na Škotskem, vsem pa ostaja internet. In kar se 
mi pri vseh teh srečanjih- poleg novega znanja in spo
znavanja novih ljudi ter dežele- zdi najpomembnejše: 
toliko energije in idej na kupu ti vedno da nov zagon. 

Mogoče še to: nekatere malo zmoti, da smo šteti 
med Vzhodno Evropo. Občutek imam, da ob takih 
dogodkih politika vedno ostaja daleč zadaj. Vsi smo 
se spoznali zaradi istega interesa, študija gozdarstva, 
i11 že značaj gozdarstva je tak, da tu mej, ki jih je 
postavil človek, ni- gibajo se živali, giba se veter in z 
njim seme .. . 

Na koncu bi se rada zahvalila vsem, ki so nam 
pomagali materialno, denarno, s svojim znanjem in 
predvsem dobro voljo ter posluhom za študentske pro
jekte. Še posebej se zahvaljujem doc. dr. Hladniku z 
naše fakultete, Martinu Šolarju, univ. dipl. inž. gozd. 
s TNP, ZGS OE Bled- predvsem Valentinu Tomanu, 
univ. dipl. inž. gozd. in Miru Kapusu, univ. dipL inž. 
gozd. Hvala. Z vašo pomočjo je bilo srečanje zanimi
vejše in strokovnejše. 

V pripravi je bilten EEM, ki ga bodo dobili vsi so~ 
deluj oči in sponzorji; v kolikor bi ga rad prejel še kdo, 
naj to sporoči na naš e-mail : ifsa_slo@hotmail.com 

Marjeta Albinini 

l\1arijan Kotar in Rohert Brus, 19'>9: Naše dre' esne vrste. Slovensl\.a 
n1atica., Ljubl.iana, 320 s. 

Knjiga Naše drevesne vrste, ki je izšla konec lan--
skega leta pri založbi Slovenska matica v Ljubljani, 
je, kot preberemo že v njenem pred govoru, namenjena 
vsem tistim, ki jih gozd in narava zanimata in (ali) se 
z gozdom in drevjem srečujejo pri svojem delu. Avtor
ja, prof. dr. Marijan Kotar in dr. Robert Brus, sta z njo 
želela zapolniti precejšnjo vrzel v tovrstni domači 
literaturi. Kljub širšemu krogu bralcev, kijih nagovar
ja, je knjiga dveh uglednih gozdarskih strokovnjakov 
in univerzitetnih učiteljev v prvi vrsti namenjena goz
darjem kot učbenik in priročnik, s katerim si bomo 
gotovo velikokrat pomagali pri našem delu . 

Gozdarji se s spoznavanjem drevesnih vrst sre
čujemo že v prvem letu študija, pri predmetih botanika 

* l. D., univ. dipl. inž. gozd., Biološki inštitut ZRC SAZU, 
Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 13, 5220 
Tolmin 
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in dendrologija. Kasneje to znanje dopolnjujemo pri 
različnih predmetih, bolj podrobno npr. pri fitoceno
logiji in gojenju gozdov. Ko zaključimo študij, naj bi 
poznali vsaj večino domačih drevesnih vrst in nekatere 
tujerodne, predvsem tiste, ki so se v naše gozdove 
razširile subspontano ali pa smo jih namerno sadili . 
To pomeni, da te vrste v naravi prepoznamo in poz
namo tudi njihove ekološke potrebe, gojitvene lastnosti, 
značilnosti lesa ipd. Pri dejanskem delu v gozdu kaj kmalu 
ugotovimo, da je to naše znanje velikokrat pomanjkljivo, 
oziroma da smo marsikaj naučenega že pozabili. Iz ne
gotovosti nam pomagajo priročniki in učbeniki. 

Doslej smo si lahko pomagali s pred več kot štiri
desetimi leti ( 1957) izdanim Opisom gozdnega drevja 
in grmovja pokojnega prof. Riharda Erkerja. V zadnjih 
letiJ1 smo prebirali tudi srednješolcem namenjeno den
drologijo Drevesa in gnni Slovenije Jožeta Mlakarja 
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(z izvirnimi ilustracijami Borisa Tin te) in seveda precej 
bogatejšo bero dendroloških knjig in slikovnih priroč
nikov v tujih jezikih. 

Knjiga, ki smo jo pred kratkim z veseljem zagledali 
v izložbenih oknih nekaterih naših knjigam, je v pri
merjavi z omenjenimi deli precejšnja novost, tako 
vsebinsko kot oblikovno. Vsebinsko predvsem v tem, 
da si je za predmet obravnave izbrala zgolj na Slovens
kem samonikle drevesne vrste (z eno izjemo) in tako 
najdemo v njej opise 71 vrst naše dendroflore. Izbor 
je utemeljen v uvodnem poglavju, kjer so našteti tudi 
nekateri viri, iz katerih sta avtorja (poleg lastnih opa
žanj in meritev) črpala največ podatkov. Izbrane vrste 
sta razvrstila v rastlinski sistem in tudi tu navedla vire, 
po katerih se zgledujeta1 tako pri sistemu kot pri znan
stvenih imenih. Vrste sta opisala kolikor mogoče celo
vito, vendar v lepem in poljudnemjeziku. Strogo bota
ničnemu, morfološkemu opisu sledi prikaz razširjenos
ti obravnavane vrste, tako celotne kot v Sloveniji~ eko
loške, gojitvene, prirastoslovne in okoljske značilnosti, 
zgradba in lastnosti lesa ter njegova uporaba. Ker les 
ni edini uporabni del naših drevesnih vrst, izvemo ve
liko tudi o drugih rabah, bodisi za prehrano ljudi in 
domačih živali, bodisi v zdravilstvu. Prav tako so 
omenjene bolezni drevesnih vrst in pogostejši škod
ljivci. Marsikatero naše drevo je imelo za naše pred
nike ali za ljudstva, ki so nekoč živela na našem ozem
lju, simbolni ali mitološki pomen in s tem so bili po
vezani številni običaji. Tudi tem področjem je v opisih 
namenjeno precej prostora. Ob likovna posebnost v pri
merjavi z zgoraj omenjenima dendrologijama so vse
kakor odlične in nazorne barvne fotografije. Posnel in 
izbral jih je Robert Brus. Večinoma so nastale na na
ravnih rastiščih in v naravnem okolju slovenskih po
krajin. Posebej so posneti glavni morfološki deli dre
ves (igli ce oz. listi, steblo in skorja, poganjki in brsti, 
cvetovi oz. socvetja in plodovi oz. soplodja), po katerih 
lahko drevesa spoznamo in ločimo od podobnih sorod
nic. Vsekakor so tehnično in strokovno dovršeni po
snetki zelo dobra, in ker drugih risb ni, tudi nujna 
dopolnitev besedila. 

Marijan Kotar in Robert Brus sta si obravnavane 
drevesne vrste razdelila, avtorstvo vsakega opisa je 
razvidno iz na koncu dodanega seznama. V opise sta 
s pridom vpletla rezultate svojega lastnega raziskoval
nega dela oz. znanje svojih specialnosti. Prof. Kotar, 
naš vodilni strokovnjak s področja prirastoslovja, tudi 
profesor gojen ja gozdov, je v zadnjih letih pobudnik 
za drugačno obravnavo in vrednotenje t. i. manjšinskih 
ali minoritetnih drevesnih vrst, to je vrst, ki so sestavni 
del naših gozdov, a smo jih v preteklosti iz različnih 
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razlogov zapostavljali do te mere, da so nekatere od 
njih postale celo ogrožene. O nekaterih takšnih vrstah, 
npr. o breku in skoršu~ danes prav po njegovi zaslugi 
vemo veliko kot bi najbrž sicer vedeli. Robert 
Brus, mlad, a zelo obetaven dendrolog in genetik, je 
poleg rezultatov genetskih raziskav jelke in bukve pri 
pisanju te knjige lahko s pridom uporabil številne priv
lačne opise drevesnih vrst, ki jih objavlja v poljudni 
reviji Gea in ki so pri že zelo številnem bralstvu te revije 
zelo dobro sprejeti. Opazno se je posvetil tudi preučevanju 
razširjenosti nekaterih redkejših taksonov naše dendro
flore, npr. terebintu, oplutniku in nekaterim vrbam. 

Avtorja v knjigi opozarjata na nekatere pri nas še 
premalo raziskane vrste, npr. na taksone iz sorodstva 
klena Acer campestre, poljskega bresta Ulmus minor 
= U. carpinifolia, mokovca Sorbus aria, poljskega 
jesena Fraxinus angustifolia in na taksone iz rodov 
Laburnum, Pyrus in Malus. Torej je njuna knjiga tudi 
spodbuda za nadaljnje raziskovanje njihovega pojav
ljanja in razširjenosti v Sloveniji. Zelo umestnaje tudi 
predstavitev cemprina Pinus cembra, ki ga je T. 
Wraber (1990) uvrstil že v izbor sto znamenitih rastlin 
na Slovenskem, pri čemer je bilo botanikom doslej 
znano predvsem naravno nahajališče na severni, av
strijski strani Pece (na slovenskem etničnem ozemlju, 
a ne na ozemlju Republike Slovenije). Zelo verjetna 
naravna nahajališča v gozdnati krajini Raduhe in 
Smrekovca so torej precejšnja novost in o njih vemo 
še zelo malo (primerjaj Miran Čas, Gea 9 /3, s. 6-9, 
1999). 

Knjiga se mi po prvem branju kaže kot nadvse ko· 
risten in uporaben priročnik, ki gaje treba imeti vedno 
pri roki. V njem je zbrano veliko podatkov in marsi
kateri je bil zame novost. Fotografije in opisi mi bodo 
v pomoč pri določanju vrst, ki mi povzročajo težave, 
npr. pri vrbah. Menim, da bo knjiga poslanstvo, ki sta 
mu ga avtorja namenila, v celoti izpolnila. Priporočam 
jo vsem gozd arjem, tako študentom kot že izkušenim 
praktikom in raziskovalcem. Nedvomno bodo po njej 
radi in s pridom posegali tudi negozdarji, npr. lesarji, 
geografi, agronomi, krajinski arhitekti, biologi in seve
da vsi ljubitelji narave. Bralcev tej knjigi torej ne bo 
manjkalo. Ker bodo bralci različnih poklicev, zani
manj, znanj in usmeritev, jo bodo seveda brali in ocen
jevali s svojega zornega kota, morda v njej tudi kaj 
pogrešali ali se s čim ne strinjali. Nepopolnost sodi k 
vsakemu človekovemu delu, vendar to nikakor ne 
more zmanjšati pomena in vrednosti te knjige. 

Tudi sam sem si pri prvem prebiranju tu in tam kaj 
zapisal. Koristno bi bilo, da bi bila avtorja vsaj kratko 
predstavljena bodisi na ovitku bodisi na začetku ali 
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Književnost 
koncu knjige. Gozdarji ju sicer dobro poznamo, drugi 
bralci pa ne vsi in takšna predstavitev je pri podobnih 
knjigah v tuj ini zelo pogosta. 

Nekoliko pogrešam izbor uporabljene literature 
(nekateri viri, predvsem tuji, so, kot sem že zapisal, 
našteti le v uvodnih poglavjih). Strinjam se, daje izred
no težko združiti strokovnost s poljudnostjo , in poz
nam odpor do navajanja virov v poljudnih besedilih, 
vendar je danes večina tako napisanih strokovnih knjig 
vendarle opremljena s tovrstnjm izborom. Bralec nam
reč ne izve ruti tega, kateri sta tisti dve domači dendro
logiji, ki ju avtorja omenjata v predgovoru. Poleg tega 
na koncu marsikaterega opisa zeva pol- ali celo četrt
stranska beli na, kj bi jo morda lahko zapolnili z izbo
rom domače literature o obravnavani vrsti . S tem bi 
tudi opozorili na še nekatere naše raziskovalce, pred
vsem gozdarje in biologe. ki so marsikaj prispevali k 
dosedanjemu vedenju o naših drevesnih vrstah. 

Prav je, daM. Kotar in R. Brus vse izbrane vrste 
obravnavata z enako težo. Tako sta ob zelo razširjeni 
bukvi, jelkj, srn reki idr. vsebinsko bogato in korektno 
predstavila tudi vrste, ki so pri nas prava redkost, npr. 
oplutnik, tatarski javor ali mandljevolistno hruško. Tu 
in tam, pri kakšni vrsti , pogrešam nekoliko več tega, 
kar je eden izmed najboljših poznavalcev naših gozdov 
in drevesnih vrst pokojni Maks Wraber, imenoval bio
lošb in ekološki opis, navezoval pa ga je na gozdne 
združbe. Te opise vsebujejo njegovi številni gozdarjem 
namenjeni elaborati. V njih se, podobno kot naša avtor
ja, ustavi ob vsaki drevesni vrsti, ki jo je opa:zil na 
nekem območju . Sicer pa bi nekaj več fltocenoloških 
podatkov verjetno škodilo poljudnosti besedila in je 
morda prav, da avtorja z njimi bralcev nista obremen
jevala. Med drevesnimi vrstami, ki bi po mojem mnen-

Kadri in izobraževanje 

ju zaslužile bolj poglobljeno tovrstno (ekološko in 
fitocenološko) obravnavo, bi omenil črni gaber, morda 
bi bilo treba preveriti kakšen podatek tudi pri opisu 
razširjenosti in ekologije navadnega negnoja. 

Pri nekaterih rodovih, kjer sta si avtorja delo raz
delila tako, daje eno vrsto opisal eden, drugo pa drugi, 
občasno prihaja do nekaterih ponavljanj, npr. pri bre
zah (ko so splošne redovne značilnosti napisane dva
krat). Pri izboru sta naredila izjemo pri navadnem 
orehu, lG v Sloveniji ni samonikel~ kakšen gozdar prak
tik bi se morda razveselil, če bi jo naredila še pri robi
niji, sicer tujki, a silno udomačeni v naših nižinsbh, 
gričevnih in ponekod celo podgorskih gozdovih . 

Kot že zapisano sta M. Kotar in R. Brus problema
tiko naših drevesnih vrst obravnavala celostno in po leg 
ekoloških in morfoloških opisov, ponazorjen ih z odlič
nimi fotografijami, na enem mestu zbrala veliko ko
ristnih podatkov, ki bi jih drugače morali iskati po 
številruh virih. Avtorjema dolgujemo za pogum, trud 
in opravljeno delo iskreno priznanje. To zasluži tudi 
ugledna založba, ki je delo izdala - S lovenska matica. 
Resje, prebrali smo nekaj kritičnih misli o oblikovanju 
fotografij (o tem je pisal Stane Sušnik v Delovi prilogi 
Književni listi, 20. jan. 2000), ki se jim lahko pridru
žimo. Prav tako bi bili bolj veseli , če bi bila knjiga 
tiskana na debelejšem papirju (predvsem fotografije 
bi s tem pridobile). Potem bi se nam tudi njena cena 
zdela ustreznejša. Morda so se pri založbi premalo 
zavedali, kako dragoceno knjigo (vsaj za nas gozdarje) 
izdajajo in kako redko na Slovenskem takšne knjige 
zagledajo luč sveta, verjamemo pa, da so bili dobro
namerni in bodo te pomanjkljivosti ob morebitnem 
ponatisu odpravili. 

Pregled diplon1skih nalog diplomantov univerzitetnega študija na Oddelku 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete .. zagovat·janih 
v letu 1999 
KOLAR, Peter 
ANAUZA GEBANJA TELESNIH KAZALCEV SRNJADI V DVEH HA BITA TIH HALOZ V OBDOBJU 1988 

~ 1997.- 1999, X, 68 s., 30 virov. 
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 22. 2. 1999 

KECMAN, Miloš 
UČTNKI RAZLIČNIH PRJSTOPOV lZBTRALNEGA REDČENJA NA SESTOJE ČRNE JELŠE (Ainus 

glutinosa (L.) GAERTN.) V POLANSKEM LOGU.- 1999, IX, 108 s., 25 virov. 
Mentor: prof. dr. Dušan Mlinšek, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 29. 3. 1999 
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Kadri in izo1)raževa:nje 

MAKLIN, Jan 
OBRAVNAVANJE POPISOV PROPADANJA GOZDOV V OBMOČNIH ENOTAH NAZARJE IN SLOVENJ 

GRADEC.- 1999, X, 72 s., 38 virov. 
Mentor: prof. dr. Franc Batič, recenzent: prof. dr. Milan Hočevar, datum zagovora: 3 I. 3. 1999 

MAGAJNA, Bogdan 
GOZDNI REZERVAT VELIKI BRŠLJANOVEC.- 1999, XII, 103 s. 

Mentor: doc. dr. Jurij Diaci, recenzent: prof. dr. Boštjan Anka, datum zagovora: l. 4. 1999 

ROŽENBERGAR, Dušan 
RAZVOJNE ZNAČILNOSTI SESTOJEV V PRAGOZDOVIH PEČKA IN RAJHENAVSKI ROG.- 1999, IX, 

77 s. 
Mentor: doc. dr. Jurij Diaci, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 28. 4. 1999 

FUČKA, David 
PONOVNA VZPOSTAVITEV AGRARNE SKUPNOSTI RAVNIK- ORLOVŠE IN NJENA GOZDARSKA 

PROBLEMATIKA.- 1999, IX, 64 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Andrej Bon čina, datum zagovora: 21. 6. 1999 

GLOBEVNIK, Janja 
SPREMINJANJE LESNOPROIZVODNE VREDNOSTI POKLJUŠKIH DRŽAVNIH GOZDOV.- 1999, 65 s. 

Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 21. 6. 1999 

TERNIFI, Mustapha 
INTENZIVNOST RAZKROJALESA S ŠTOROVKO (Armillaria me/lea (Vahl: Fr.) Kummer) IN SMREKOV O 

RDEČO TROHNOBO (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.).- 1999, XIII, 113 s., 92 virov. 
Mentor: prof. dr. Franc Pohleven, recenzent: doc. dr. Maja Jurc, datum zagovora: 30. 8. 1999 

ŠTUNF, Branko 
STRUKTURA GOZDOV S TISO V GOZDNOGOSPODARSKEM OBMOČJU CELJE.- 1999, X, 107 s., 27 

virov. 
Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: prof. dr. Marko Accetto, datum zagovora: 3 O. 8. 1999 

SEČNIK, Tomo 
GOSPODARSKI NAČRT ZA RUDEŽEVO GOZDNO POSEST.- 1999, VIII, 165 s. 

Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof. dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 30. 9. 1999 

ŠNEBERGER, Boštjan 
DOLOČANJE MEJA OBMOČIJ OGROŽENOSTI S PORUŠITVENO EROZIJO NA PRIMERU SKALNIH 

PODOROV V DOLINI TRENTE.- XIV, 1999, 112 s., 53 virov. 
Mentor: mag. Aleš Horvat, recenzent: doc. dr. Igor Potočnik, datum zagovora: 21. 12. 1999 

RUBIN, Simona 
STANJE IN VKLJUČEVANJE ZELENIH MESTNIH IN PRIMESTNIH POVRŠIN V URBANI PROSTOR 

MURSKE SOBOTE.- 1999, VIII, 65 s. 
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof. dr. Sonja Horvat-Marolt, datum zagovora: 21. 12. 1999 

KOTNIK IGOR 
FISKALNE OBVEZNOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV V GOZDARSTVU.- 1999, VIII, 71 s., 15 virov. 

Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof. dr. Franc Bizjak, datum zagovora: 21. 12. 1999 
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mag. Teja KOLER-POVH 
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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. 
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vestniku na straneh, ki jih boste sami izbrali. 
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Gozdni traktor WOOD V 11 O 
Zgibni vlačilec, projektiran in izdelan za najtežje pogoje dela 

PRIJAZEN DO GOZDA, OKRETEN, LAHEK, PRODUKTIVEN 

Gozdni traktor WOODY s knniljenim zglobom 
izpolnjuje najzahtevnejše pogoje za udobno 
vožnjo, vlečenje, stabilnost, razdelitev teže, 
majhno težo in okr~tnost na najboljši možni način. 
Največjo noviteto predstavlja krmiljenje 
hidrostatskega pogona s pomočjo procesorja, 
ki ga lahko prosto programiramo. 
S tem dosežemo idealno prilagajanje hitrosti in 
momenta trenutnim obremenitvam in omogočimo 
delo motorja v idealnih pogojih. Posledica je zelo 
udobna in tiha vožnja, čist izpuh, najmanjša možna 
poraba goriva, preprečevanje zdrsov koles in 
največja možna enostavnost upravljanja in udobje 
za voznika. 
Velika, dobro izolirana varnostna kabina, ki je 
vležajena na gumijatih ležiščih, nudi z vrtljivim, 
pnevmatsko vzmetenim in električno nastavljivim 
sedežem in dvojnim posluževanjem udobno in 
varno delovno mesto. 
Daljinsko pa lahko poleg vitJa krmilimo tudi 
traktor. Vklop/izklop motmja, vožnja naprej/nazaj, 
krmiljenje vozila, plin motorja in dvig/spust 
zadnje deske so funkcije, ki jih lahko daljinsko 
krmil imo. S tem je vozniku bistveno olajšano delo, 
učinkovitost traktorja pa se poveča. 

Tehnični podatki : 
Teža vozila: 5.500 daN. 
Dimenzije: dolžina 5.300 mm, širina 2.1 OO mm pri gumah 

500/60-26.5, višina 2.860 mm. 
Motor: PERKINS, tip 1 004-40T, turbo, 4 cilindri, vodno 

hlajen, 76.5 kW/104 PS pri 2200 vrt. 
Pogon: hidrostatika SAUER-SUNDSTRAND, knniljena z 

račLUialnikom, pogon na vsa kolesa, 2-stopenjski menjalnik 
z elektrohidravličnim upravljanjem. 

Osi: SPICER CLARK-HURTH s samodejnimi 
diferencialnimi zapirači, lamelnimi zavorami v olju, 
parkirna zavora z zavomim cilindrom z vzmetjo. 

Šasija: dvodelna varjena konstrukcija, z zgibam ±40° in 
vrtiščem med sprednjim in zadnjim delom za ±l6°, 
zunanji polmer obračanja 4.400 mm. 

Hitrost: 0- J 7 in 0-30 km/h z vozno avtomatiko in dvosto
penjskim gonilom. 

Vzpon: 100% v 1. hitrosti. 
Vitel: standardno 2x6000 kg, elektrohidravlično krmiljen, 

hidrostatski pogon, daljinsko krmiljenje, dve hitrosti za 
navijanje in odvijanje vrvi. Tip vitla po želji. 

Delovna zavora: lamel na zavora v olju v sprednji in zadnji osi. 
Posluževanje s pedalom in servocilindrom. 

Gume: 500/60-26.5; 600/55-26.5 (širina vozila 2.300 mm); 
14.9/13-28 (širina vozila 2.000 mm). 

Dodatna oprema: daljinsko upravljanje vozila, kot je opisano 
zgoraj. 

Priključki: dvigalo, prikolica, itd . po ponudbeni listi. 
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Gozdnogospodarski načrti območij za obdobje 2001-2010 

Desetletje je naokrog. Ni bilo običajno. V njem smo pridobili 
samostojno državo, prineslo nam je globoke družbene spre
membe, tudi globoke spremembe v organizaciji gozdarstva. 
Nov Zakon o gozdovih je določil ustanovitev Zavoda za goz
dove Slovenije, ki izvaja naloge javne gozdarske službe v 
vseh gozdovih. Med mnogimi drugimi nalogami Zavod tudi 
izdeluje načrte za gospodarjenje z gozdovi in s tem nadaljuje 
že dve stoletji dolgo tradicijo gozdarskega načrtovanja na 
Slovenskem. V pristojnost gozdarstva je prišlo lovskogojit

veno načrtovanje, kar dela načrtovanje dela z gozdom še bolj celovito. 
Med podzakonskimi akti, ki so bili izdelani na podlagi novega zakona, je tudi 

Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih, ki je v gozdno
gospodarsko načrtovanje vnesel številne novosti ter postavil izdelavo načrtov 
tudi v tehnološkem pogledu na povsem nove temelje. Zavod za gozdove Slovenije 
je v preteklih letih vložil velike napore, da je ujel zamudo pri tehnični opremljenosti 
in usposobljenosti gozdarstva za sodobno obravnavanje prostora in se tako 
pripravil za načrtovanje, skladno s Pravilnikom. 

V sistemu načrtovanja, kot ga je v osnovi določil že Zakon o gozdovih, je 
Pravilnik vse ravni načrtovanja informacijsko zelo povezal, načrtu vsake ravni 
pa naložil samo tiste naloge, ki so za dano raven nujne. 

Gozdnogospodarski načrt območja ima v tem sistemu načrtovanja natančno 
opredeljene naloge. V osnovi je to načrt, ki mora na podlagi stanja gozdov in 
analize ukrepov in razvoja gozdov v preteklem ureditvenem obdobju in upošte
vajoč cilje gospodarjenja z gozdovi v območju določiti strateške usmeritve območ
ja za delo z gozdovi za prihodnje desetletje. Novih podatkov o gozdovih se ob 
njegovi izdelavi skoraj ne pridobiva, saj je za strateške odločitve dovolj ureditev 
obstoječih podatkov o gozdovih v agregate, ki jih zahteva odločanje na tej ravni. 

Poseben poudarek bomo namenili opredelitvi temeljnih problemov gospo
darjenja z gozdovi v območjih, celovitim ocenam trajnosti gozdov ter prikazu 
stanja funkcij gozdov in usmeritvam za njihovo krepitev in uskladitev. 

Ob izdelavi območnih načrtov pa se bomo morali tokrat izvirno posvetiti še 
nekaterim zahtevnim vsebinam, kot so: oblikovanje mode/nih ciljev po gozdno
gospodarskih razredih ter poenotenje kriterijev za določitev največjega možnega 
poseka in potrebnih gojitvenih del. Vse to je potrebno zaradi večje uskladitve 
navedenih vsebin na ravni Slovenlj'e. 

Z določitvijo funkcij gozdov smo pravzaprav začeli z delom pri pripravi območ
nih načrtov že pred dvema letoma, načrti pa morajo biti izdelani v prvi polovici 
prihodnjega leta. 
Območni načrti so pomembni dokumenti, ki jih sprejema Vlada Republike 

Slovenije. Ni pa potrebno, morda je celo nezaželeno, da jih obravnavamo kot 
prelomne mejnike v gospodadenju z gozdovi. So le stopnica na poti kontinuira
nega načrtnega dela z gozdovi, na kateri postanemo malo dlje, da o prehojeni 
poti in poti pred nami razmislimo nekoliko globlje in zlasti celoviteje. 
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Znanstvene razprave 
GDK: 228.81 (497.12 Pečka, Rajhenavski Rog) 

Razvojne značilnosti sestojev v pragozdnih os ankih Pečka ·n 
Rajhenavski Rog 
Stand Dynamics of the Virgin Forest Remnants of Pečka and Rajhenavski Rog 

Dušan ROŽENBERGAR* 

Izvleček: 
Roženbergar, D.: Razvojne značilnosti sestojev v pragozdnih ostankih Pečka in Rajhenavski Rog. Gozdarski vestnik, 

št. 3/2000. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 26. Prevod v angleščino: Dušan Roženbergar. 
V članku je predstavljena mreža gozdnih rezervatov v Sloveniji, njen namen, perspektive ter stanje nekoč in danes. 

Poduobneje sta predstavljena pragozdna rezervata Pečka in Rajhenavski Rog . Oba sta predstavnika dinarskega jelovo
bukovega gozda. V začetku osemdesetih let sta bila oba rezervata podro.bno analizirana. Na celotni površini rezervata 
so analizirali horizontalno strukturo gozda, drevesne sestavo in debelinsko strukturo sestojev, na stalnih raziskovalnih 
ploskvah pa druge sestoj ne parametre. Jeseni leta 1998 smo na stalnih raziskovalnih ploskvah v Pečki ponovili snemanje. 
Vse opravljene analize kažejo, da se struktura pragozdnih sestojev intenzivno spremililja. Kljub podobnim rastiščnim 
razmeram obstajajo bistvene razlike v strukturi sestojev obeh pragozdnih ostankov. Letalski posnetki so koristen in 
uporaben pripomoček, saj omogočajo objektivno določanje vsaj grobih elementov horizontalne strukture gozda in lahko 
pripomorejo k razvoju, objektivnih in primerljivih metod proučevanja horizontalne strukture. 

Ključne besede: gozdni rezervat, pragozd, dinarski jelovo-bukov gozd, gozdni sestoj, struktura sestaja, drevesna 
sestava, razvoj sestojev, Pečka, Rajhenavski: Rog . 

Abstract: 
Roženbergar, D.: St and Dynamics of the Virgin Forest Remnants of Pečka and Rajhenavski Rog. Gozdarski vestnik, 

No. 3/2000. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 26. Translated into English by Dušan Roženbergar. 
The purpose, history and perspectives of Slovenian forest reserves networtk are presented in the paper. Speci'al 

attention is given to the virgin forest reserves of Pečka and Hajhenavski Rog. Both reserves are representatives of 
Dinaric fir-beech forest reg ion. At the beginning of the 1980's both forest reserves we re fully measured and the 
development phases and the distribuiion of the tree diameters were analyzed. ln 1998, the same measurements we re 
done on the permanent research plots in Pečka. All the analyses sh,ow, that development processes and stand parameters 
change rapidly. Stand structures are not constant. Both forest reserves differ in all analyzed elements. Aerial photos 
are useful and can contribute to the development of objective methods in horizontal structure research. 

Key words: fqrest r,eserve, virgin forest, Dinaric fir-beech forest; forest stand, stand structure, tree structure, stand 
dynamics, Pečka, Hajhenavski Rog . 

1 UVOD IN PREDSTAVITEV PROBLEMA 
INTRODUCTION AND PRESENTATION OF THE PROBLEM 

Pragozdov v Sloveniji ni. Ta trditev drži, če smo povsem natančni glede 
definicije pragozda. Po Wraberju (1952) je pragozd "tista gozdna združba, 
ki je po svoji rastlinski sestavi, zgradbi in rasti zaključna k li matična razvojna 
stopnja (klimaks) in ki je nastala od vsega človekovega vpliva absolutno 
nedotaknjena". 

Naš prostor je bil v preteklosti gosto poseljen in gozd je bil dostikrat 
življenjsko pomemben vir energije, hrane in tudi zaslužka, zato skoraj v 
vsakem pragozdnem rezervatu pri nas najdemo sledove nekdanjega 
človekovega delovanja. Ostanki panjev in celo zgradb pričajo o prisotnosti 
človeka tudi v naših pragozdnih ostankih (slika 1 ). 

Povsem zanesljivega podatka o skupni površini rezervatov v Sloveniji, 
ki so uvrščeni med pragozdne ostanke, ni. Po ocenah Hartmana (1998) 
je v Sloveniji 14 pragozdnih rezervatov s skupno površino 539,56 ha, kar 
je 3,7 % površine vseh gozdnih rezervatov v Sloveniji. Mednje spadata 
tudi rezervata Pečka in Rajhenavski Rog, ki sta predmet naše obravnave. 
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Rozenbergar, D.: Razvojne znači l nosti sestojev v pragozdnih ostankih Pečka in Rajhenavski Rog 

Preg lednica 1: Glavne ekološke 
značilnosti pragozdnih rezervatov 
Pečka in Rajhenavski Rog (MLIN
ŠEK et al.1980, HARTMAN et al. 
1985, HARTMAN 1987) 
Table 1: The main eco/og ica/ facts 
about virgin forest reserves of 
Pečka and Rajhenavski Rog 
(MLINŠEK et al. 1980, HART
MAN et af. 1985, HARTMAN 
1987) 

Velikost 1 Size 

!:.ega 1 Geographicaf position 

Nadmorska višina 
Height above sea level 

Prevladujbča ekspozicija 
· Main exposition 

Povprečna letna koli čina 

padavin 1 Average annuaf 
precjpitations 

Povprečna temperatura 
Average temperature 

Meteoreloška postaja 
Data focation 

Matična podlaga 1 Parent reck 

Tla 1 Soil 

Oddelek 1 Com12artment 
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1.1 Opredelitev problema in namen raziskave 
1.1 Problem definition and purpose of research 

V pragozdnih rezervatih Pečka in Rajhenavski Rog je zgodovina ra
ziskav bogata. V začetku osemdesetih let sta bila oba rezervata podrobno 
analizi rana (HARTMAN et al. 1985, HARTMAN 1987). Na celotni površini 
rezervata so analizirali razvojne faze in debelinsko strukturo, na stalnih 
raziskovalnih ploskvah pa ostale sestojne parametre. 

Jeseni leta 1998 smo na stalnih raziskovalnih ploskvah v Pečki ponovili 
snemanje za vsako drevo na ploskvi. Parametri in kriteriji so bili enaki 
tistim iz leta 1980 (HARTMAN et al. 1985). 

Namen raziskave: 
1. S pomočjo ponovitev snemanj in že zbranih podatkov ničelnih snemanj 

na stalnih raziskovalnih ploskvah in v celotnem rezervatu spoznati 
razvojne značilnosti pragozdnih sestojev i11 preveriti domneve o razvoju 
dinarskega jelovo-bukovega pragozda (HARTMAN et al. 1985, 
HARTMAN 1987). 

2. Ugotoviti razlike v spremembah lesne mase in horizontalni strukturi med 
pragozdnima ostankoma Pečka in Rajhenavski Rog. 

3. Ugotoviti, kakšne so nove možnosti in metode za preučevanje horizon
talne strukture gozda . 

2 PREDSTAVITEV OBJEKTA 
2 PRESENTATION OF THE RESEARCH AREA 

Pragozdna rezervata Pečka in Rajhenavski Rog sta predstavnika 
dinarskega jelovo-bukovega gozda, ki je močno razširjena gozdna združ
ba pri nas (PUNCER 1980). Ta gozd uspeva na nadmorski višini od 700 
do 1.200 m. Zaradi zelo razgibanega reliefa so talne razmere pestre . Kljub 
temu so zaradi apnenca, ki je prevladujoča matična podlaga, najpogos
tejša rjava pokarbonatna tla različnih razvojnih stopenj. Na vrhovih skalnih 
pobočij se pojavljajo rendzine (slika 2), na dnu vrtač in dolin pa globoka 
rjava tla. 

. . 

Pečka Rajhenavski Rog 

60,20 ha 51,30 ha 

Kraška planota na SV obrobju roškega Greben roškega masiva, južno od najviš-
masiva nad dolino Krke jega vrha Rog (1 .100 m n. v.) 
High Karst plateau on the NE edge of Central part of Rog ridge, south of the 
Rog ridge, above the Krka River Valley highest peak Rog 

795-910 m 800-920 m 

Vse lege 1 All expositions Vse lege 1 All expositions 
1 

1.220 mm 1.406 mm 

1 

14,3°C 12,6 oc 

Novo mesto (193m n. v.) 1 Kočevje (465 m n.v.) 

Apnenec 1 Limestone Apnenec 1 Limestone 

Rjava pokarbonatna različnih globin 1 Brown ca/cerous soi/s 

37 - GE Soteska 31 -GERog 
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3 METODE 
3 METHODS 

Podatki za celotno površino rezervata Pečka so bili zbrani v arhivu 
Zavoda za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, nekateri pa povzeti iz 
publikacije Strokovna in znanstvena dela 81, Pragozd Pečka (HARTMAN 
et al. 1985). Za rezervat Rajhenavski Rog smo uporabili podatke Zavoda 
za gozdove Slovenije, OE Kočevje, ter podatke iz publikacije Strokovna 
in znanstvena dela 89, Pragozd Rajhenavski Rog (HARTMAN 1987). 

Za analizo horizontalne strukture rezervata Pečka smo uporabili le
talske posnetke Geodetskega zavoda Slovenije (CAS 1997, format 24 x 
24) v stereoskopskem pokritju in merilu 1 : 17.400. 

Podatke, ki se nanašajo na rezervat Pečka, smo pridobili s snemanjem 
na stalnih raziskovalnih ploskvah septembra 1998 (ROŽENBERGAR 
1999). V rezervatu ležijo štiri stalne raziskovalne ploskve s skupno povr
šino 2,9 ha, kar je 4,8% površine rezervata. Vsakemu drevesu smo izmerili 
obseg v prsni višini, ocenili njegovo slojevitost (socialni položaj), vitalnost, 
zdravstveno stanje in razvojno težnjo ter ga uvrstili v posamezno razvojno 
fazo. Na ploskvi 3 smo vsakemu drevesu izmerili še dimenzije krošnje in 
njegovo višino. Vsi parametri, razen obsega drevesa, dimenzije krošnje 
ter višine dreves na ploskvi 3, so bili določeni na podlagi ocen članov 
terenske ekipe. Poenotenje kriterijev smo dosegli s poskusnimi ocenjevanji 
in v pogovoru z ocenjevalci ničelnega stanja. 

Lesno zalogo smo izračunali na podlagi polnih premerb na ploskvah 
in v celotnem rezervatu . Rezervata sta bila v večini primerov polno pre
merjena ob obnovi gozdnogospodarskih načrtov. V rezervatu Pečka smo 
uporabili vmesne tarife (ČOKL 1992), in sicer za jelko V 8/9 in za bukev V 
10, v Rajhenavskem Rogu pa za jelko V 8 in za bukev V 9. 

Letalski posnetki pragozdnega rezervata Pečka iz leta 1997 so bili 
osnova za izdelavo ortofotokarte, ki je bila izdelana s pomočjo programs
kega paketa DMS. Ortofotokarto smo izdelali v merilu 1 : 2.500 in na njej 
označili vse sestojne vrzeli, večje od pet arov. Vrzeli smo kasneje s 
pomočjo programskega paketa ArcView digitalizirali in izračunali površine 
za vsako vrzel. Na isti način smo digitalizirali tudi karto razvojnih faz, ki jo 
je izdelal Hartman (HARTMAN et al. 1985). 

Grafikon 1. Lesna zaloga iglavcev 
in listavcev v m3/ha v obdobju 
1953-1994 - Pečka (HARTMAN et 
al. 1985, arhiv ZGS, OE Novo 
mesto) 
Graph 1. Growing stock of coni
fers and deciduous trees in ,-nJ/ha 
in the period of 1953-1994 - Pečka 
(HARTMAN et al. 1985, ZGS, OE 
Novo mesto archive) 
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Grafikon 2: Lesna zaloga iglavcev 
in listavcev v m3/ha v obdobju 
1957-1995 - Rajhenavski Rog 
(HARTMAN 1987, BONČINA 
1999) 
Grapll 2 Growfng stock of coni
fers and deciduous trees in m3/ha 
in the period of 1957-1995- Raj
henavski Rog (HARTMAN 1987, 
BONČ/NA 1999) 

Slika 1: Panj sredi rezervata priča 
o človekovi prisotnosti. Fotografija 
je bila posneta na stalni razisko
valni ploskvi š1.1, ki leži sredi pra
gozdnega rezervata Pečka. Panj 
je verjetno posledica planskih se
čenj v letih po drugi svetovni vojni. 
Figure 1. The stump is the proof 
of human activity in !he virgin fo
rest. The picture was taken on the 
permanent research plot No. 1 
lying in the middle of the virgin 
forest reserve. The stump is pro
bab/y the result of heavy /ogging 
in this forests after the second 
world war. 
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4.1 Razvoj lesne zaloge pragozdnih sestojev v Pečki in 
Rajhenavskem Rogu 

4.1 Growing stock changes in Pečka and Rajhenavski Rog virgin 
forest stands 

Skupna lesna zaloga v pragozdnem ostanku Pečka v analiziranem 
obdobju nenehno upada, saj se je v dobrih 40 letih s prvotnih 942 m3/ha 
zmanjšala na 714 m3/ha (za 24 %). 

Še bolj izrazito se zmanjšuje lesna zaloga jelke, ki se je v zadnjem 
desetletju zmanjšala za 41 %. Lesna zaloga bukve se je v obdobju 1953 
- 1982 le neznatno spreminjala. Opazen je porast lesne zaloge bukve v 
zadnjem desetletju za 15 % (grafikon 1 ). Delež lesne zaloge bukve in 
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jelke v skupni lesni zalogi je v celotnem analiziranem obdobju nad 98-
odstoten in se le minimalno spreminja. Vse ugotovitve o razmerjih med 
iglavci in listavci veljajo zato tudi za razmerja med jelko in bukvijo. Lesna 
zaloga pragozdnega ostanka Rajhenavski Rog se je v obravnavanem 
obdobju le neznatno spreminjala. Višina lesne zaloge se giblje okoli 800 
m3/ha. Delež jelke v skupni lesni zalogi je v letu 1967 narastel na 64 %, 
potem pa se je do leta 1995 zmanjšal na današnjih 57 % (grafikon 2). 
Delež bukve v skupni lesni zalogi počasi narašča. V letu 1995 je znašal 
43 % celotne lesne zaloge sestojev. 

4.2 Debelinska struktura in število dreves 
4.2 Number of trees according to their dia meter 

Debelinska struktura pragozdnega ostanka Pečka se je od leta 1953 
do 1994 močno spremenila . Povprečno število dreves na hektar se je 
zmanjšalo s 399 na 232. število bukev se je zmanjšalo za 28 %, število 
jelk pa za 66 %. Zmanjšanje števila dreves je posledica staranja in raz
padanja gozdnih sestojev. 

Spremembe debelinske strukture kažejo na močno zmanjševanje de
leža jelke. Tudi v najvišjih debelinskih stopnjah se število jelk ne povečuje, 
kar je sicer značilno za sestoje, ki se starajo. Pri bukvi je opazen premik 
krivulje v desno proti večjim debelinskim stopnjam. V višjih debelinskih 
stopnjah (od 17. stopnje naprej) je število jelk še vedno večje kot število 
bukev. Zmanjševanje deleža jelke ne moremo v celoti pojasniti z obnovit
ven imi cikli sestojev in je verjetno tudi posledica pojava umiranja jelke. 

V Rajhenavskem Rogu se je povprečno število dreves na hektar zmanj
šalo s 302 na 252. Leta 1957 je bilo v vseh debelinskih stopnjah iglavcev 
več kot listavcev. Leta 1995 so iglavci po številu prevladovali le od 13. 
debelinske stopnje naprej. V obravnavanem obdobju se je skoraj za 
polovico znižalo število iglavcev v nižjih in srednjih debelinskih stopnjah, 
nad 15. debelinsko stopnjo pa se je število iglavcev povečalo. Listavcev 
je v višjih, najbolj opazno pa v najnižjih debelinskih stopnjah več kot v 
preteklosti. 

Z grafiko na 4 lahko razberemo, da se jelka iz nižjih debelinskih stopenj 
ne vrašča naprej v višje stopnje. Le jelova drevesa, ki so v preteklosti že 
imela svoj prostor v zgornji drevesni plasti, so uspela. Premik krivulje 
iglavcev v desno kaže na staranje jelove populacije (BONČINA 1999), 
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Grafikon 3 število dreves iglav
cev in listavcev po debelinskih 
stopnjah v letih 1953 in 1994 -
Pečka (HARTMAN et al. 1985, 
arhiv ZGS, OE Novo mesto) 
Graph 3: Number of conifers and 
deciduous trees according to their 
dia meter in the period of 1953-94 
- Pečka (HARTMAN et al. 1985, 
ZGS, OE Novo mesto archive) 
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Grafikon · 4 · število dreves ig lav
cev in listavcev po debelinskih 
stopnjah v letih 195 7 in 1995 -
Rajhenavski Rog (HARTMAN 
1987, BONČINA 1999) 
Graph 4· Numberofconifers and 
deciduous trees according to their 
diameter in t/1e period of 1957-
1995 Rajhenavski Rog 
(HARTMAN 1987, BONC!NA 
1999) 

Grafikon 5: Delež dreves v posa
mezni razvojni fazi na raziskoval
nih ploskvah- Pečka(%) 
Grap/1 5· Percentage of trees in 
different developmental phases 
on the permanent research plots 
·Pečka 
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zmanjšanje števila tankega drevja pa na neuspešno pomlajevanje in 
vraščanje jelke. Razmerja med bukvijo in jelko se bodo povečevala v korist 
bukve. Upad števila iglavcev je podoben kot v Pečki, vendar nekoliko manj 
Izrazit. 

4.2.1 Razvojne faze 
4.2.1 Development phases 

Ocena zastopanosti razvojnih faz navadno temelji na ocenah površin, 
ki jih zavzemajo sestoji posamezne razvojne faze . V našem primeru 
imamo na razpolago le podatek o številu dreves v vsaki razvojni fazi 
pragozdnega ostanka Pečka v letih 1980 in 1998 (grafikon 5). Kljub manj 
primernim podatkom lahko s primerjavo podatkov grobo ocenimo razvoj 
sestojev na trajnih raziskovalnih ploskvah. 

V preučevanem obdobju je prišlo do velikih sprememb v razmerju 
razvojnih faz. število dreves je manjše v optimalni in inicialni fazi, precej 
večje pa v optimalni fazi s pomlajevanjem, fazi razpadanja in inicialni fazi 
pod zastorom. 

Optimalna 
Optima/ 

Optimal. s pomi. 
Optima/ with g. 

Prebiralna 
Mixed 

Staranje 
O/der 

Razpadanje 
Decay 

lnicialna
zastor 

Juv. under 
the canopy 

lnicialna 
Juvenile 

Razvojna faza 1 Deve/poment phase 
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4.3 Analiza vrzeli 
4.3 Gap analyses 

Vrzeli so posledica motnje v gozdu. V glavnem jih ločimo po velikosti, 
in sicer na manjše, ki so posledica propada enega drevesa ali manjše 
skupine dreves, in na večje, ki so posledica različnih ujm, kot so vetrolom, 
požar itd. (PETERKEN 1996). Raziskovalci podatke za analizo dinamike 
vrzeli praviloma pridobijo s terenskimi merjenji. Običajna spodnja veli
kostna meja pri študiju dinamike vrzeli se v tem primeru giblje v intervalu 
25-50 m2 (RUNKLE 1990, SPIES et al. 1990). Če uporabljamo letalske 
posnetke, taka natančnost ni mogoča . Sami smo horizontalno strukturo 
celotne površine pragozdnega rezervata Pečka analizirali s pomočjo 
letalskih posnetkov. Omejili smo se le na vrzeli. Vrzel je v našem primeru 
definirana kot več kot 5 arov velika površina brez zastara zgornjega 
drevesnega sloja. 

Rezervat Pečka-1980 Pečka-1997 Rajh. Rog-1994 
Reserve (HARTMAN et al.1985) (BONČINA 1997) 

N % n % n % 

5- 10 arov 8 45 26 58 6 100 

10 - 15 arov 4 22 12 27 o o 
15-20 arov 2 11 5 11 o o 
20-25 arov 2 11 1 2 o l____Q__ 
25- 30 arov o o o o o 

1 
o 

nad 1 above 30 arov 2 11 1 2 o 
1 

o 
Skupaj 1 Total 18 100 45 100 6 100 

V vseh treh primerih po številu prevladujejo manjše vrzeli. Tri četrtine 
vrzeli je manjših od 15 arov. Od leta 1980 do danes se je v Pečki število 
vrzeli več kot podvojilo. V Rajhenavskem Rogu je vrzeli bistveno manj, 
hkrati so vse vrzeli manjše od 1 O arov (preglednica 3). 

Rezervat 1 Reserve Pečka-80 Pečka-97 Rajh. Rog-94 

Povprečna velikost vrzeli 16,1 ar 10,5 arov 6,5 arov 
Average size of gaps 

Standardni odklon 16,6 arov 5,4 are 0,6 ara 
Standard deviaUon 

Skupna površina vrzeli 290 arov 473 arov 39 arov 
Total area 

Delež vrzeli v površini rezervata 
Percentage of gap size in total 
area of the rese/Ve 4,8% 7,9% 0,8% 

Na celotni površini rezervata Pečka je bilo leta 1980 18 vrzeli, od katerih 
se jih 1 O deloma prekriva z vrzelmi, ki smo jih evidentirali leta 1998. Štirim 
od teh vrzeli so se površine povečale, vsem ostalim pa zmanjšale. 

Kar 4 vrzeli iz leta 1980 so večje od 20 arov in zavzemajo skupaj 53 % 
površine vseh vrzeli. Po številu so l. 1980 prevladovale najmanjše vrzeli, 
do 1 O arov. ki pa so zavzemale le 19 % površine vseh vrzeli (slika 3 -
levo). Na sliki za leto 1997 (slika 3 - desno) je opazno, da velikih vrzeli iz 
leta 1980 ni več . Na istih lokacijah je več manjših vrzeli, kar je posledica 
zaraščanja okoliških krošenj in vraščanja drevja v vrzeli v zgornji drevesni 
sloj. Nekatere vrzeli srednje velikosti (1 O do 20 arov) so v analiziranem 
obdobju popolnoma izginile (slika 3). 
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Preglednica 2 število vrzeli (n) 
po površinah in njihovi deleži(%) 
glede na skupno število vrzeli 
Table 2: Number of gaps (n) 
according to their size and their 
percentage (%) of total number 
ofgaps 

Preglednica 3: Povprečna veli
kost, skupna površina in delež 
vrzeli v površini rezervata 
Table 3: Average size, total area 
and percentage of gap size in 
total area of the reserve 
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Slika 3. Lokacije vrzeli v letu 1980 
(levo) in v letu 1997 (desno)
Pečka (M = 1 : 1 0.000) 
Figure J ; Positions of the gaps in 
the year 1980 (/efl) and in the year 
1997 (right)-Pečka (M=1 :10000). 
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Od leta 1980 do leta 1997 se je skupna površina vrzeli v Pečki povečala 
za 65 %. Kljub temu se je povprečna velikost vrzeli zmanjšala. V Rajhe
navskem Rogu je delež vrzeli v površini rezervata bistveno manjši, saj 
ne dosega nni 1 %. Tudi povprečna velikost vrzeli je manjša (preglednica 4). 

5 RAZPRAVA 
5 DISCUSSlON 

5.1 Primerjava strukture obravnavanih pragozdnih rezervatov 
5.1 Comparison of virgin forests reserves structure 

5.1.1 Lesna zaloga 
5.1 .1 Growing stock 

Lesna zaloga pragozdnih sestojev lahko kjub velikim spremembam v 
drevesni sestavi, debelinski strukturi in deležih razvojnih faz ostaja ne
spremenjena, zato ni najprimernejši sestojni parameter za opisovanje 
razvojnih procesov v pragozdnih sestoj ih (BONČ INA 1998 ). Kljub temu 
lahko spremembe skupne količine, predvsem pa spremembe v zastopa
nosti posameznih drevesnih vrst v skupni lesni zalogi, nudijo koristne 
informacije o razvojnih dogajanjih v pragozdu. 

Rajhenavski Rog v zadnjih štiridesetih letih ni doživljal velikih sprememb 
v skupni lesni zalogi, v Pečki pa so se v tem obdobju zgodile velike 
spremembe. Zmanjšanje skupne lesne zaloge, predvsem zaradi velikega 
zmanjšanja deleža jelke, nakazuje trende gibanja lesnih zalog v pri
hodnosti. V obravnavanem obdobju je prirasla masa bukve v Pečki enaka 
količini odmrlih dreves bukve, vendar pa kljub svoji veliki rastni moči bukev 
ne more pokriti zmanjšanja lesne zaloge jelke. Analiza vitalnosti je po
kazala, da bo jelka še naprej intenzivno admirala in da se bo njen delež 
še naprej zmanjševal, tako da bo v prihodnosti lesna zaloga jelke pred
stavljala le neznaten delež skupne lesne zaloge. Proces bo izrazitejši v 
Pečki kakor v Rajhenavskem Rogu. Jelka je v rezervatu Pečka manj 
vitalna, pa tudi vpliv abiotskih motenj je večji. Zaradi velikih dimenzij bo 
odmiranje jelke znatno vplivalo na skupno lesno zalogo. Ta se bo zmanj
ševala, dokler bukev ne bo izkoristila razpoložljivega rastnega prostora. 
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Glede na razširjenost in obilje bukovega pomladka pričakujemo poveče
vanje števila bukovih dreves nad meritven im pragom in njihovo vraščanje 
v zgornji sloj. Razgradnja sestojev, ki se v Rajhenavskem Rogu šele 
začenja, poteka v Pečki že vsaj 30 let in ne bo končana, dokler bukev ne 
zapolni vrzeli v zgornjem sloju. 

5.1.2 Debelinska struktura 
5.1.2 Diameter distribution 

Spremembe debelinske strukture v pragozdovih dobro ponazarjajo 
dosedanji razvoj in omogočajo napovedovanje prihodnjega razvoja. V 
našem primeru pokaže primerjava debelinskih struktur obeh objektov 
velike razlike v vseh debelinskih stopnjah . V petdesetih letih je bilo število 
dreves od 3. do 12. debelinske stopnje v Pečki skoraj dvakrat večje kot v 
Rajhenavskem Rogu . Čeprav je danes v Pečki število dreves, prera~ 
čunano na hektar, le za 5 % manjše kot v Rajhenavskem Rogu, pa je 
tankega drevja ter zelo debelega drevja ( 14.-18. debelinska stopnja) skoraj 
za polovico manj, več pa je srednje debelih dreves. 

Navedene razlike so posledica različnih razvojnih stadijev večine ses
tojev v obeh objektih. Benčina {1998) ugotavlja, da so sestoji v rezervatu 
Rajhenavski Rog zaradi zmanjšane gostote dreves, povečanja števila 
najdebelejših in zmanjšanja števila srednjedebelih dreves v fazi staranja, 
ponekod pa tudi v fazi razpadanja. Razmere v rezervatu Pečka z majhnim 
deležem debelega in večjim deležem srednjedebelega drevja so značilne 
za sestoje v fazi razpadanja, ki nastopi po fazi staranja . Delež najtanjših 
dreves v Pečki se bo v prihodnje povečal, saj je pomladek močno razširjen 
po celotni površini. Marsikje je že v fazi letvenjaka. 

5.2 Vrzeli 
5.2 Gaps 

Analiza vrzeli na celotni površini rezervata je v preučevanem obdobju, 
od leta 1980 do leta 1998, pokazala znatno povečanje števila in skupne 
površine vrzeli ter tako potrdila domnevo o hitrih sestojnih spremembah 
v pragozdnem ostanku Pečka. V vseh treh preučevanih primerih (Pečka 
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Slika 2: Rastiščni pogoji so mar
sikje v rezervatu izredno neugodni 
(obe foto: Dušan Roženbergar) 
Figure 2· Growing conditions in 
the virgin forest resetves can be 
very poor in some places (all 
photo: Dušan Roženbergar) 

123 



124 

Roženbergar, D.: Razvojne značilnost i sestojev v pragozdnih ostankih Pecka 1n Rajhenavski Rog 

1980 in 1997, Rajhenavski Rog 1994) po številu prevladujejo vrzeli, velike 
od 5 do 1 O arov, ki so posledica propada enega drevesa ali manjše skupine 
dreves. Glede na te podatke lahko potrdimo domnevo, da v dinarskem 
pragozdu bukve in jelke prevladujejo endogene motnje (BORMANN 1 
LIKENS 1979, SONČI NA 1 DIACI 1998), saj so naravne katastrofe večjih 
intenzivnosti redke. Glavni vzrok motenj je umiranje jelke, kar je verjetno 
posledica antropogenih vplivov (onesnaženje, klimatske spremembe). 
Pragozd ni ostanek je v preteklosti že doživljal motnje, saj so te sestavni 
del gozdnih ekosistemov, vendar verjetno nikoli tako intenzivno kot v 
zadnjih tridesetih letih. Kljub temu je ekosistem stabilen, saj lesna zaloga 
nikoli ni bila manjša od 700 m3 . Poleg tega je v rezervatu ogromno mrtve 
lesne mase, tako da se skupna lesna masa zelo malo spreminja in je 
vedno nad 1.000 m3/ha. Vse manjši delež jelke bo vplival na obnovitvene 
cikle sestojev. Zaradi večjega deleža bukve bo v prihodnosti v teh pra· 
gozdnih ostankih verjetno značilen večjepovršinski razpad sklepa in bu· 
kavo pomlajevanje. 

5.2.1 Problemi pri preučevanju horizontalne strukture v pragozdu 
5.2.1 General problems in horizontal structure research of the virgin forest 

Razvojne faze so le pripomoček za prikazovanje stanja sestaja v do· 
ločenem trenutku. Njihove definicije predstavljajo idealizirano podobo 
sestojev in njihovih parametrov. Terensko delo kmalu pokaže, kako težko 
je uvrščati naravne strukture v sistem. Klasificiranje določenih sestojev, 
gnezd ali skupin drevja je dostikrat težavno, ker ne ustrezajo postavljenim 
definicijam v celoti. Še večji problem je razmejevanje posameznih raz
vojnih faz, saj v naravnem gozdu ni ostro začrtanih linij. Dostikrat bi bilo 
strukturne in druge spremembe v pragozdnih sestojih primerneje ozna
čevati z gradienti kot pa s strogo postavljenimi mejami. 

Tudi v našem primeru se je izkazalo, da so uporabljene definicije 
razvojnih faz preveč toge in premalo natančno definirane, da bi natančno 
predstavile realno strukturo pragozda. Kljub temu smo v raziskavi uporabili 
"stare" (HARTMAN et al. 1985) definicije razvojnih faz, saj smo menili, 
da so informacije iz preteklosti dragocene. 

Pri določevanju razvojnih faz na terenu so nam bili v veliko pomoč 
popisovalci ničelnega stanja . Take priložnosti večina raziskovalcev nima, 
zato je potrebno za bodoče delo natančno določiti kriterije za določevanje 
elementov horizontalne strukture in razviti metodologijo, ki bo ponovljiva 
in uporabna ne glede na velike sestojne spremembe. 

Predlogi za rešitev zgoraj navedenih problemov so: 
- Osnovni elementi za določevanje horizontalne strukture naj bodo enos

tavni (vrzel- nevrzel) in do neke mere ločljivi tudi na letalskih posnetkih . 
Izhodišče za njihovo oblikovanje naj bodo v preteklosti že postavljene 
definicije (LEIBUNDGUT 1959). 

-Osnovni elementi za določevanje horizontalne strukture morajo biti dobro 
definirani in opisani, pri čemer si lahko pomagamo s fotografijami ali 
izdelanim katalogom, kar ne bo dovoljevalo različnih interpretacij. 

- potrebno je določiti minimalno površino sestaja, ki še lahko nastopa kot 
osnovni element za določevanje horizontalne strukture, in najprimernejše 
merilo za analizo osnovnih elementov horizontalne strukture. 

-Uporaba letalskih posnetkov je koristna in priporočljiva. 

Razvojne faze preučujemo , ker nas zanimajo dinamika sestojev, načini 
pomlajevanja in motnje v sestojni dinamiki. Metodologija naj bo prilagojena 
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tem raziskovalnim vprašanjem. Vprašanja kompeticije, preslojevanja itd. 
pa lahko preučujemo na trajnih raziskovalnih ploskvah in s pomočjo 
modelov. 

V prihodnosti lahko pričakujemo pojav vedno novih metodologij pre
učevanja horizontalne strukture gozda. Njihov razvoj bo moral iti v smeri 
objektivizacije, obenem pa bo moral omogočiti primerljivost vseh podatkov 
(enotna metodologija), tudi tistih , zbranih v preteklosti . 

6 ZAKLJUČEK 
6 CONCLUSJON 

Vse opravljene analize kažejo, da se vertikalna in horizontalna struktura 
pragozdnih sestojev intenzivno spreminjata. Kljub podobnim rastiščnim 
razmeram obstajajo bistvene razlike v strukturi sestojev obeh pragozdnih 
ostankov. Letalski posnetki so koristen in uporaben pripomoček, saj omo
gočajo objektivno določanje vsaj grobih elementov horizontalne strukture 
gozda in lahko pripomorejo k razvoju objektivnih in -primerljivih metod 
proučevanja horizontalne strukture. 
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Stand Dynami1cs of the Virgin Forest Remnants of Pečka and Rajhenavski Rog 

Summary 

Structures of virgin forest reserves of Pečka and Rajhenavski Rog are analysed in the paper. Both 
fO'rest reserves have a rich history of research. Up to 1980, only particular parts or elements of the virgin 
forests were analysed. At the beginning of the 1980's both forest reserves were fully measured and 
development phases and the distribution of the tree dia mete rs we re analysed. Permanent research plats 
were established and the following parameters were measured or estimated for each tree : diameter at 
breast height, status of the crown in the canopy, vitality, health condition and development phase. ln 
1998, the same measurerments were done on permanent research plats in Pečka. Ana•lyses of texture of 
the reserves were done with the use of previously made maps of development phases, and with the help 
of aerial photographs. 

Analyses of the growing stock show that averag.e· growing stock in Pečka decreased from 942 m3/ha 
to 714m3/ha. The growing stock of silver fir (Abies alba) decreased 41 %from 1980-98. From 1957-95, 
the growing stock in Rajhenavski Rog didt not change much and stayed in the value of about 800 m3/ha. 
The decrease of silver fir growing stock is noticeable, but the process is not as intensive as it is in Pečka . 

The number of trees had d:ecreased in both forest reserves. 
Analyses of the vitality and development phases were made on the permanent research plats. 

Com pared to Rajhenavski Rog, the vitality of trees in Pečka is inferior. Development phases percentages 
changed rap•idly. The area of optima! and juvenile phases had decreased, while the area of optimal ph ase 
wi1th ground regeneration , decay phase and juvenile phase under the canopy has increased. 

The texture of the Pečka reserve was analysed for the years 1980 and 1997. Rajhenavski Rog texture 
was only analysed for the year 199'4. The number and the a.rea of gaps in the period of 1980 to 97 in 
Pečka had increased. Gaps from 5 to 1 O ares (are= 1OOm2> prevail , asa result of dying of one or a small 
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group of trees. The gap cover of the reserve Pečka in 1980 was 4,8 %. It was 7,9% in 1997. The g.ap 
cover in Rajhenavski 1Rog represents 0,8 % of the whole area of the reserve. 

All the analyses show that development processes and stand parameters change rapidly ina relatively 
short period of time. Vertical and horizontal structures are not constant. Both forest reserves. differ in all 
analysed elements. Aerial photos are a useful tool and can contribute to the development of objechve 
methods in the horizontal structure research . 
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Znanstvene razprave 
GDK: 302 + 323.12 : 304 

Obremenitev sekačev z ogljikovim monoksidom 
Chain Saw Workers' Loads by Carbon Monoxide 

Marjan LI POGLAVŠEK* 

lzvleče1k: 

Lipoglavšek, M.: Obremenitev sekačev z ogljikovom monoksidom . Gozdarski vestnik, št. 3/2000. V slovenščini, s 
povzetkom v angleščini, cit lit. 17. Prevod v angleščino: Eva Naglič. 

V preteklosti pri gozdnem delu izpušnim plinom in njihovi škodljivosti za zdravje delavcev niso posvečali posebne 
pozornosti. Šele meritve v kratkih časovnih intervalih so dokazale, da so koncentracije ogljikovega monoksida v nekaterih 
razmerah nad maksimalno dovoljenimi mejami velik del delovnega časa . Previsoke koncentracije ogljikovega monoksida 
nastajajo pri podiranju drevja, pri kleščenju iglavcev s košatimi krošnjami in pri sečnji v gostih mladih sestojih. Ta članek 
prinaša nekatere rezultate merjenja ogljikovega monoksida pri sečnji z motorno žago na 11 sečiščih po Sloveniji. 
Koncentracija ogljikovega monoksida je bila v povprečju 7 % časa nad maksimalno dovoljeno koncentracijo , kar je 
manj, kot so ugotovili raziskovalci v tujini. Članek razpravlja tudi o tem, ali so sedanje dopustne meje za ogljikov monoksid 
in za ogljikovodike še primerne, saj povzročajo le-ti resne okvare zdravja predvsem tam, kjer je motorna žaga osnovni 
stroj pri sečnji drevJa. 

Ključne besede: oglj ikov monoksid, obremenitev, sekač. 

Abstract: 
Lipoglavšek, M.: Chain Saw Workers' Loads by Carbon Monoxide. Gozdarski vestnik, No. 3/2000. ln Slovene with 

a summary in English, lit. quot. 17. Translated into English by Eva Naglič. 
ln the past, not much attention was dedicated to exhaust gases asa health damaging factor at foresfry work. Only 

measurements in the short time in te/Vals prave the concentrations of carbon m.onoxide (CO) in ce rta in conditions exceed 
MAC, maxima! allowed co.ncentrations during an extensive part of total working time. Air concentrations of CO that are 
to high, are developed at tree felling, delimbing of conifers with many branches, and at cutting· in dense young stands. 
The paper presents some of the resul ts of CO measurements with chain saw cutting on 11 working places in Slovenia. 
CO concentration has exceeded MAC value in 7 percent of investigated working times, which is less than investigators 
in other countries have found. The author discuses weather1he old MAC values for CO and hydrocarbons (HC) are stili 
suitable. The health damage caused by exhaust gases Is serious and should be avoided, especially where the chain 
~aw is primarily used for cutting work . 

Key words : carbon monoxid, worker's load, chain saw cutter. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

V izpušnih plinih motorjev z notranjim izgorevanjem so snovi, ki trenutno 
ali postopno zastrupljajo organizem delavcev, ki so tem snovem izpos
tavljeni. Ogljikov monoksid (CO), za katerega je bilo doslej največ meritev 
koncentracij pri delu v gozdu , povzroča zasičenost rdečih krvničk, tako 
da niso več sposobne prenašati kisika. S tem povzroča akutne zastrupitve, 
ki se začnejo z glavoboli, končajo pa lahko s smrtjo, če je koncentracija 
CO prevelika in trajanje izpostavljenosti dovolj dolgo. Posledice zasiče
nosti rdečih krvničk so neugodne zlasti za srčne in koronarne bolnike, ki 
imajo zaradi zamašenih žil težave s preskrbo srca s kisikom . Stalna 
izpostavljenost tudi manjšim koncentracijam CO povzroča pogostejša 
obolenja dihal, obolenja presnove in nevrološka obolenja. Ogljikovodiki 
(CH), ki prav tako ostajajo v izpušnih plinih zaradi nepopolnega izgore
vanja, zlasti pri dvotaktnih motorjih, domnevno povzročajo rakasta obo
lenja ledvic in krvnega obtoka (VOIGHT 1991 ). V izpušnih plinih so v 
majhnih količinah škodljivi še dušikovi oksidi. V preteklosti, dokler so še 
uporabljali osvinčeni bencin, so bile škodljive tudi svinčeve spojine. Pri 
fizično zahtevnih delih nastajajo zastrupitve hitreje, ker je ventilacija pljuč 

GozdV 58 (2000) 3 

*prof. dr., M. L. , univ. dipl. inž. 
gozd., Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnov
ljive gozdne vire, Večna pot 83, 
Ljubljana, SLO 

127 



128 

Lipoglavšek , M.: Obremenitev sekačev z og ljikovom monoksidom 

velika. Zato so na primer pri sekaču namerili zasičenost krvi s HgCO nad 
dopustnimi 5 %, čeprav dnevna maksimalno dovoljena koncentracija 
(MDK vrednost- 30 ppm v zraku ob dihalih) ni bila presežena (BONGER 
et al. 1995). 

Raziskovalci so že zgodaj domnevali, da izpušni plini tudi delavcem v 
gozdu puščajo škodljive posledice. S tedaj (v šestdesetih letih) razpolož
ljivimi merilnimi reagenčnimi cevkami so v relativno dolgih časovnih ob
dobjih merili koncentracije ogljikovega monoksida ob dihalih delavcev. 
Ugotovili so (DERETA 1967, KOCIJANČIČ 1972), da pri sečnji le izjemo
ma, v posebnih razmerah (v vrtačah, v snežnih jarkih okoli dreves), prihaja 
do koncentracij CO, ki bi presegle tedaj še relativno visoko maksimalno 
dovoljeno koncentracijo (MDK- 50 ppm). Kasneje so ugotovili, da motorna 
žaga v primerjavi z osebnim avtom izloča pol toliko CO in dvakrat več 
ogljikovodikov (CH). To je za majhen motor relativno veliko (WENCL et 
al. 1979). Ugotovili so tudi, da so bili izpušni plini, ki dražijo sluznice 
delavcev, zelo moteči, kadar so bile škodljivosti ropota in vibracij zmanj
šane in zlasti kadar so mladi delavci pričakovali, da bodo v gozdu delali v 
čistem okolju. 

Ko pa so izdelali merilne inštrumente, ki so omogočili merjenje kon
centracij CO tudi v krajših časovnih obdobjih, pod 1 O sekundami, so 
raziskovalci (BOMBOSCH 1 KOLB 1989) odkrili, da v mnogih primerih 
kratke , a pogoste konice koncentracij CO presegajo MDK vrednosti velik 
del (tudi do 50%) delovnega časa. To se lahko zgodi pri redčenju mladih 
smrekovih kultur ali pri sečnji zrelih bukov ih sestojev. Ker pa CO povzroča 
akutne zastrupitve, MDK vrednosti ne bi smele biti prekoračene niti kratek 
čas. Izračunane dnevne povprečne obremenitve sekačev sicer ne pre
segajo MDK vrednosti 30 ppm (STAMPFER 1997), presegajo pa praktično 
vedno 1/4 te vrednosti (7,3 ppm), ki pomeni po nekaterih predpisih v tujini 
mejo, pri kateri se je treba lotiti prvih varnostnih ukrepov. Tudi meritve 
koncentracij ogljikovodikov (CH) so pokazale, da njihove povprečne dnev
ne koncentracije sploh ne dosegajo dopustnih mej, vendar jih, ker so 
rakotvorni, ob dihalih delavcev sploh ne bi smelo biti. Do povečanih 
koncentracij CH pa prihaja tudi med dolivanjem goriva zaradi bencinskih 
hlapov. Tako koncentracije CO kot tudi koncentracije CH kažejo na nepo
polno izgorevanje goriva in so medsebojno v pozitivnih korelacijskih 
odvisnostih. Zato so meritve obremenitev delavcev s CO še vedno smo
trne, saj lahko z njimi ocenimo tudi druge škodljivosti izpušnih plinov. 

2 METODA IN OBSEG RAZISKOVANJA OBREMENITEV 
SEKAČEV S CO 

2 METHODOLOGY AND EXTENT OF INVESTIGATION OF CHAIN SAW 
WORKERS' LOAD BY CO 

Ker bo v goratih predelih Slovenije motorna žaga še dolgo prevladujoče 
motorno orodje pri sečnji drevja, smo se odločili , da pridobimo vsaj manjše 
število podatkov o obremenitvah sekačev s CO. Čeprav je bilo v tujini že 
nekaj podobnih raziskav, pa doslej nismo vedeli, kolikšne so te obreme
nitve v naših gozdnogospodarskih razmerah pri tehnologiji sečnje dolgega 
lesa oz. pri naši učinkovitosti dela. 

Za merjenje in beleženje koncentracij smo uporabili dozimeter Dositox 
proizvajalca Compur (Munchen). Oositox je hkrati merilnik in pomnilnik 
podatkov. Vsakih 1 O sekund spravi v spomin povprečno vrednost izmer
jenih koncentracij CO. Namestili smo ga na desno stran prsnega koša 
sekača, čim bliže dihalom. 
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Med beleženjem koncentracij CO smo sekače posneli z videokamere, 
tako da smo lahko kasneje, pri obdelavi podatkov, vsakemu 1 O-sekund
nemu časovnemu intervalu pripisali prevladujoči element dela (delovni 
postopek). Z videoposnetkov pa smo lahko razbrali tudi položaje telesa 
sekačev in druge vzroke za povečanje koncentracij CO. Pri gledanju 
videoposnetkov smo ugotovili, da zabeležene koncentracije CO v pom
nilniku sistematično zaostajajo za dogajanjem pri sečnji za 40 do 70 
sekund (4-7 intervalov). Merilnik izmeri in zabeleži koncentracije kasneje, 
kot nastanejo. Pri pripisovanju elementov dela, ki so vzrok za povečano 
koncentracijo, smo to zamujanje morali upoštevati. Pri snemanju krajših 
časovnih obdobij dela med študentskim praktičnim poukom smo določili 
elemente dela na drug način, samo s pomočjo časovnih študij z navadno 
štoparico. Zamujanje merilnika smo upoštevali enako. 

Za obdelavo podatkov o izmerjenih koncentracijah CO smo merilnik 
kasneje priključili na osebni računalnik (PC) in s programom Datalog istega 
proizvajalca (Compur) prečitali in izpisali v pomnilniku zapisane podatke. 
Isti program nam je izrisal dnevni potek koncentracije CO, izračunal 
dnevne obremenitve delavca v vsem posnetem času ter število in trajanje 
prekoračitev nastavljene MDK vrednosti 30 oz. 120 ppm. Podatke smo 
prenesli še v program Microsoft Excel, kjer smo podatkom o koncen
tracijah CO dodali šifrirane elemente dela, za katere smo izračunali 
časovno frekvenčno porazdelitev, aritmetične sredine in standardne od klo
ne koncentracij CO. Za seštevke elementov dela oz. produktivni in delovni 
čas smo izračunali tehtane aritmetične sredine obremenitev s CO, pri 
čemer so bili ponderji število meritev (6/minuto) oz. trajanje delovnih 
operacij . 
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:;o ~ ~ Sečišča "" o C/) ~ r G) 25 < < Working place c.... 
c &: < c ;ij ;o :;o 

~ ~ I I :;o I r-.J I ~ 

Drevesna vrsta sm sm je (bu) je. bu.ja je. sm je. bu je. bu 
Tree species 

Sestoj dg. tanjši deb. preb. preb. preb. preb. preb. 
Stands young mid. age select. select. select. select. select. 

Rastlinska združba Piceetum Piceetum A.- A. - A.- A.- A.-
Vegetation associat. Fagelum Fagetum Fagetum Fagetum Fagetum 

Naklon(%) o 25 10 20 30 20 30 
lnclination (%) 

Nadmor. višina (m) 1.250 1.250 565 910 
Allilude over sea (m) 

Temperatura (°C) 15 18 5 24 18 13 18 
Temperature ("C) 

Posekano drevje (n) 41 25 29 14 3 4 7 
Cu/ted trees (n) 

Proizvodi 1 Assortm. 
število 1 No. (n) 52 42 63 34 10 12 20 
dolžine 1/enght (m) 5-8 7-10 3-10 5-10 8 4-11 4-12 

Volumen izdelanih gozd. proizv. 1 Assortment's vo/ume 
igl. 1 cc:mif. (m3) 2.70 8.68 24.24 29.11 6.02 0.32 6.57 
list. / broadl. (m3) 3.25 0.16 8.31 5.21 
Skupaj 1 total (m' ) 2.70 8.68 27.49 29.27 6.02 8.63 11.78 

m3/drevo 1 tree 0.07 0.35 0.95 2.09 2.01 2.16 1.68 

Porabljeni prod. čas 1 Productive time used 
min. 1 185 212 219 305 47 41 117 
minfml 69 24 8 10 8 s 10 
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Preglednica 1" Delovne razmere 
pri snemanju CO med sečnjo z 
·motorno žago 
Table 1: Working conditions at 
recording CO concentrations 
whi/e cutting with a chain saw 

G) o 
:;o m ;o 

~ IJl ro ro 
~ z z 

c 
~ 0 ~ < )> :;o :-r-.J I 

je. bu. (sm) bu, (sm) je je. bu 

preb. preb. preb. preb. 
select. select. select. select. 

A.- A.- A.- A.-
Fagetum Fagetum Fagetum Fagetum 

18 20 10 25 

16 12 27 20 

10 4 5 2 

24 14 6 4 
4-8 4-12 9-18 8 

1.22 4.66 3.21 1.32 
13.51 4.49 - 2.82 
14.73 9.15 3.21 4.14 
1.47 2.29 0.64 2.07 

120 23 41 34 
8 9 13 8 
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Preg ledn ica z· Sestava delovne
ga časa (%) v dnevih merjenja 
koncentracije CO 
Fabie 2: Daily working time 
structure (%) at CO concentra
lion measurements 

Drevesne vrste Smreka 
Tree species Spruce 

Sečišča iJ o ::0 
Working place A o c (j) 

c: ~ Delovni postopki ~ 
Working operations 

Delo z motorno ž. 47 39 
Chain saw work 

Podiranje 12 8 
Fefling 
Kleščenje 33 26 
Umbing 
Prežagovanje 1 3 
Crosscutting 
Krojenje 1 2 
Measuring 

Ostali produktivni 
čas 1 Other pro· 16 14 
ductive operations 

Ves neproduktivni 
čas 1 All non pro- 37 47 
ductive time 

Neproduktivni čas 3 22 
Non prod. time 
Odmori in zastoji 34 25 
Pauses and troub. 

Delovni čas 1/nves-
tigated work. time 

Trajanje ure:min 4:51 6:41 
Duration h:min 
Datum /Date 3.6.99 29.7.98 
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Najprej smo v letih 1998 in 1999 na štirih sečiščih po Sloveniji, Lanskem 
vrhu (Ljubljana), Glažuti (Kočevje), Rogli (Celje) in Pokljuki (Bled), v 
različnih sestojih in različnih delovnih razmerah naredili celodnevna sne
manja koncentracij CO (preglednica 1 ). 

Na gozdnogospodarskem območju Kočevje smo med praktičnim pou
kom študentov gozdarstva v podjetju Grča d.d. nad Glažuto (Ribnica na 
Dolenjskem) naredili še sedem delnih snemanj CO v krajših delih delov
nega dneva. 

Celodnevna snemanja so trajala skupaj okrog 24,5 ur in so obsegala 
921 minut produktivnega časa (63 %). Sečnja je potekala pri redčenju 
smrekovega drogovnjaka na Pokljuki, pri redčenju tanjšega debeljaka na 
Rogli in pri prebiranju jelovo-bukovih sestojev v Dinaridih (Lanski vrh, 
Glažuta). Med temi snemanji je bilo podrtih 109 dreves in izdelanih 191 
kosov ali 68,14 m3 pretežno dolgega lesa iglavcev. Izmerili smo 8.778 
koncentracij CO v 1 0-sekundnih intervalih. Pri sečnji v jelovo-bukovih 
gozdovih okrog Glažute smo skupaj posneli še 10 ur dela v delih sedmih 
delovnih dni ali 423 minut produktivnega časa (69 %). Med temi snemanji 
je bilo podrtih 35 dreves, izdelanih 80 kosov ali 57,66 m3 lesa iglavcev in 
listavcev. Tudi sestava delovnega časa po elementih dela (preglednica 2) je 
bila v posameznih posnetih dneh zelo različna. Pri celodnevnih snemanjih 
je delo z motorno žago trajalo od 39 do 49% časa, pri delnih snemanjih 
pa od 58 do 87 % ali v povprečju znatno več, 67 %. Zato pa je bilo pri 
delnih snemanjih neproduktivnega časa posnetega znatno manj - 21 %, 
pri celodnevnih snemanjih pa 37 %. Sestava delovnega časa je pomemb
na za izračun dnevnih obremenitev sekačev, saj so trajanja elementov 
dela uteži pri izračunu tehtane sredine. 
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39 25 37.1 5 36 21 28 17 1·2 4 121.0 32.3 

7 2 9.2 5 4 10 g 12 6.8 8.5 

32 23 27.9 s 31 17 18 8 4 14.2 23.8 

6:01 6:44 24:23 0:50 1:05 2:28 2:48 1,:39 0:46 0:35 10:11 34:34 

8.1.98 13.5.99 17.6,99 16.6.99 15.6.99 17.5.99 19.5.99 10.6.98 11.6.98 
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Način dela je bil pri vseh snemanjih podoben. Sekač je z motorno žago 
samostojno, brez pomočnika, drevo podrl, med kleščenjem je pri iglavcih 
z vzmetnim metrom izmeril dolžine in debla večinoma takoj tudi prežagal. 
Ker je bila motorna žaga tudi med kratkotrajnim odmerjanjem dolžin debla 
v prostem teku, tudi ta postopek štejemo za delo z motorno žago. Ko se 
je sekač ob deblu vračal, je deloma prežagoval, obračal samo tanjše kose 
in jih oklestil še na spodnji strani. Med produktivnimi delovnimi postopki 
brez motorne žage najdemo poleg obračanja še sproščanje, različno 
zahtevno vzdrževanje gozdnega reda in prehode od drevesa do drevesa. 
Med neproduktivne elemente dela pa smo šteli dolivanje goriva, 
vzdrževanje motorne žage, objektivne zastoje, odmere in pripravljalno 
zaključni čas . Ročnega lupljenja v gozdu ni (prenešena je na centralna 
mehanizirana skladišča ali pa lesa ne lupijo več) . 

Snemali smo delo z motornimi žagami Husqvarna in Jonsereds 
srednjega profesionalnega razreda, z močjo motorjev od 3 do 4 kW in 
maso med 5,4 in 6,3 kg (preglednica 3). 

Proizvajalec Prostorn ina Moč Meša-
Sečišča in tip motorne žage valja motorja motorja Masa nica 
Working place Chain saw producer Engine Engine Saw Fuef 

and type displacement p0wer mass mix 
(cm3) (kW) (kg ) (%) 

POKLJUKA Husqvarna 254 54 3,1 5,5 5 
ROGLA Husqvarna 254 XP 54 3 5,4 5 
LANSKI VRH Husqvarna 371 XP 71 3,9 5,9 2 
GlAŽUTA Jonsereds 670 66,8 3,3 6,3 2 

, ČRNI VRH Jonsereds 640 61,5 6,3 2 
ČRNI VRH Il Jonsereds 670 2 
ČRNI VRH 24 Jonsereds 670 2 
RIBNICA Jonsereds 670 66,8 3,3 6,3 2 
GlAŽUTA 2 Jonsereds 670 2 
DEBELI VRH Jonsereds 670 2 
RIBNICA 1 Husqvarna 268 67 6,2 4 

Motorne žage so bile stare do 5 let. Delavci so uporabljali mešanico 
bencina z navadnim oljem za dvotaktne motorje (4-5 %) ali s posebnim 
oljem proizvajalcev motornih žag (2 %). Uplinjači so bili nastavljeni veči
noma v servisih ali pa so jih delavci nastavili sami. Sekači, ki smo jih 
snemali, so bili stari od 25 do 51 let in izkušeni, s 5 do 22 let delovnega 
staža kot sekači, vendar razen dveh, nešolani, samo priučeni s kratko
trajnimi tečaji za sekača. Njihova telesna masa (70 do 125 kg) pa tudi 
telesna višina (174 do 188 cm), ki zaradi oddaljenosti nosu od motorne 
žage lahko vpliva na obremenitev s CO, sta bili nadpovprečni. Večinoma 
so bili kadilci, kar lahko tudi povečuje obremenitve s CO (BONGER et al. 
1995). Delovni učinki vseh delavcev med snemanjem CO so bili visoki. 
Delovna skupina, ki smo jo snemali v Glažuti, je bila po zaslužkih v 
preteklosti najboljša v delovni enoti Ribnica. 

Vremenske razmere med snemanjem koncentracij .so bile za delo 
ugodne (temperatura zraka večinoma med 15 in 20° C, brez padavin). 
Celodnevna snemanja smo opravili ob izbranih nevetrovn1h dnevih, tako 
da med delom gibanja zraka z anemometrom ni bilo mogoče izmeriti, 
čeprav v naravi ozračje ni nikoli povsem mirno. Zaznati je bilo le rahlo 
gibanje listja dreves. Tudi pri delnih snemanjih ni bilo vetrovno, saj sicer 
ne bi izmerili koncentracij CO. Veter namreč hitro odnese izpušne pline 
stran od delavca. 
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Preglednica 3: Motorne žage pri 
merjenju koncentracij CO 
Table 3. Chain saws at CO 
concentration measurements 

Nastavitev Starost 
uplinjača motorke 

Carburetor (leta) 
adjustment Age 

(years) 

servis 1 service 1 
proizvaj. 1 producer 2 

sekač 1 worker 0,1 
servis 1 seNice 4 

sekač 1 worker 3 
servis 1 service 5 
servis 1 seNice 5 
servis 1 service 2 
servis 1 seNice 4 
servis 1 seNice 3 
sekač 1 worker 1 
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Grafikon i: Koncentracija CO 
med delovnim časom pri sečnji 
z motorno žago- sečišči Glažuta 
in Rogla 
Grap/7 1: CO concentration du
ring the working time at chain 
saw cutting - cutting places 
G/ažuta and Rogla 
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3 REZULTATI RAZISKAVE 
3 RESULTS OF THE RESEARCH 

Analizirali smo dnevna nihanja koncentracij CO ob dihalih sekačev in 
prekoračitve dopustnih mej obremenitev. Iz časovnih porazdelitev kon
centracij smo ugotovili prispevek posameznih delovnih postopkov k dnev
nim obremenitvam. Izračunana povprečja po elementih dela smo uporabili 
za izračun povprečnih dnevnih obremenitev sekačev s CO iz izpušnih 
plinov motorne žage. 

3.1 Potek koncentracij CO v delovnem času 
3.1 Distribution of CO concentrations during the working time 

Za koncentracije CO ob dihalih sekačev so zelo značilna velika nihanja 
v kratkih časovnih obdobjih. Kadar motorna žaga ne teče, npr. med odmori 
in neproduktivnim časom, tudi ni koncentracij CO. Zanimivo izjemo je 
ugotovil Stampfer s sod. (1997), in sicer, da lahko pri zastojih ali nastavit
vah motorne žage njeno preizkušanje pomeni zelo visoke koncentracije 
CO. Največje koncentracije so med podiranjem debelih dreves v gostem 
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pomlad ku in pri naših meritvah (sečišče Glažuta, Lanski vrh) so 10-
sekundna povprečja dosegla tudi vrednosti okrog 250 ppm (grafikon 1 ). 

Na sečišču Rogla (grafikon 1) pa smo izmerili bistveno nižje maksi
malne koncentracije, saj niso presegle 1 OO ppm. Potek koncentracij na 
ostalih sečiščih je bil nekje med obema prikazanima sečiščema . Na se
čišču Glažuta so bile koncentracije v drugi polovici delavnika večje kot 
zjutraj, ker je sekač tedaj podiral debele jelke v gosti olista ni bukovi gošči, 
kjer ni bilo nobenega gibanja zraka. Na Rogli pa so bile koncentracije v 
drugi polovici dneva manjše kot zjutraj, morda zato, ker je bilo za spoz
nanje več gibanja zraka na pobočnih grebenih, kjer je potekala sečnja . 

Drugi raziskovalci (BUNGER et al. 1995) so ugotovili maksimalne kon
centracije HgCO v krvi v tretji delovni uri in padec proti koncu delavnika. 
To dejstvo so razložili z manjšo učinkovitostjo delavca v drugem delu 
delavnika, ko je že utrujen in ko je časovni delež delovanja motorne žage 
manjši. Torej bi lahko razložili potek na sečišču Rogla tudi s tem dejstvom. 
Kot posebno zanimivost v primeru sečišča na Rogli lahko navedemo, da 
smo tudi med vožnjo na delovišče in z njega (v Zreče) izmerili v osebnem 
avtu s štiritaktnim motorjem, s katerim se je sekač peljal na delo , 
koncentracije CO do 12 ppm. Na vseh sečiščih je bila večino posnetega 
časa koncentracija CO pod MDK 30 ppm, konice preko 120 ppm pa so 
bile redke in kratkotrajne (glej tudi preglednica 5). 

3.2 Prispevek delovnih operacij k obremenitvi sekača s CO 
3.2 Contributions of different working operations to chain saw 

workers' loads with CO 

Izračunali smo porazdelitve izmerjenih koncentracij po elementih dela 
v 15 ppm široke razrede. Iz njih smo izračunali relativne frekvenčne po
razdelitve v posnetem času . Porazdelitev koncentracij pri vseh snemanjih 
skupaj je prikazana na grafikonu 2. Pravzaprav sestavlja dnevno 

Grafikon 2 Povprečna časovna 
porazdelitev koncentracij CO pri 
sečnji z motorno žago 
Graph 2-Average distribulion of 
CO concentrations during chain 
saw cutting 
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Preglednica 4 Koncentracije CO 
na različnih sečiščih - aritmetične 

sredine in standardni odkloni 
(ppm) 
Tab le 4 CO concentrations on 
different cutting places- arithme
tic means and standard devi
alians (ppm) 

Drevesne vrste Smreka 
Tree species Spruce 

Sečišča 'U o ;o 
Workjng place :;>:; o c G) 

c ~ Delovni postopki ~ 
Working operations 

Delo z motorno ž. 14 ± 11 7 ± 12 
Chain saw work 

Podiranje 13 ± 11 9 ± 11 
Felling 
Kleščenje 14 ± 11 6±12 
Limbing 
Prežagovanje 11 ± 7 8 ± 14 
Crosscutting 
Krojenje 12 ± 7 7 ± 11 
Measuring 

Ostali produktivni 
čas 1 Other pro- 15 ± 14 2±4 
ductive operations 

Ves neproduktivni 
čas 1 Alf non pro- 2±4 1±2 
ductive time 

Neproduktivni čas 6±8 3±3 
Non prod. time 
Odmori ln zastoji 2±4 0±2 
Pauses and troub. 

Delovni čas 
lnvestigated 9 ± 11 4±8 
working time 
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obremenitev sekača s CO predvsem koncentracija CO med podiranjem 
in kleščen jem. Med podiranjem so koncentracije največje, med kleščen jem 
pa dolgo trajajo. Čeprav sta obe operaciji trajali 4 7 % posnetega časa, je 
bilo med njunim trajanjem le okrog 5% posnetega časa brez koncentracije 
CO. Izjema je sečišče Rogla, kjer dalj časa ni bilo koncentracij CO tudi 
med kleščenjem. Koncentracije CO, različne od O, nastopajo med vsemi 
elementi dela, daleč največ pa jih je med kleščenjem. Koncentracije nad 
maksimumom 30 ppm pa nastopajo izključno samo med kleščenjem in 
podiranjem. Pri klešče nju dosegajo koncentracije CO vrednosti do 90 ppm, 
pri podiranju pa tudi preko 120 ppm. 

3.3 Obremenitve sekačev z ogljikovim monoksidom 
3.3 Chain saw workers' loads with carbon monoxide 

Iz izmerjenih koncentracij CO med delovnimi postopki in drugimi ele
menti dela smo izračunali aritmetične sredine in standardne odklene, 
čeprav porazdelitve niso normalne (grafikon 2). Povprečne vrednosti lahko 
vendarle imamo za merilo obremenjenosti sekača s CO. Prikazane so v 
preglednici 4 in vidimo, da so med elementi dela zelo različne in da so 
tudi med posameznimi sečišči razlike zelo velike. Obremenitve sekačev 
med delom z motorno žago so znašale od 7 do 32 ppm ali povprečno 15 
ppm, največ med podiranjem (25 ppm) in najmanj med krojenjem (8 ppm). 
Na posameznih sečiščih so obremenitve s CO med podiranjem v pov
prečju presegle tudi 50 ppm in med vsem delom z motorno žago 30 ppm. 
Med drugimi produktivnimi postopki in med neproduktivnim časom so 
znašale obremenitve s CO le od O do 6 ppm, izjemoma pa 15 ppm. 
Obremenitve so bile med temi elementi dela večje od nič, ker so prejšnji 
delovni postopki z motorno žago vplivali na koncentracije CO ali ker so 
delavci v tem času deloma krajši čas tudi uporabljali motorne žage, npr. 
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za sproščanje dreves ali razžagovanje vej med vzdrževanjem gozdnega 
reda. 

Zaradi zelo velike variabilnosti koncentracij CO (veliki standardni 
odkloni, pogosto večji od povprečij), zaradi nenormalnih porazdelitev in 
zaradi majhnega števila sečišč bi bile opisane razlike med postopki in 
sečišči statistično težko dokazljive. V vsem posnetem delovnem času so 
znašale obremenitve sekačev s CO na posameznih sečiščih od 4 do 26 
ppm ali povprečno samo 9,4 ppm, torej precej pod MDK vrednostjo. Če 
upoštevamo povprečne obremenitve s CO med elementi dela in če po
znamo časovno strukturo elementov dela v različnih delovnih razmerah, 
lahko s tehtano aritmetično sredino izračunamo pričakovano obremenitev 
sekača s CO. 

Ta izračun bi bil lahko glede na posneto sestavo delovnega časa 
takšen: 

Element dela Časovna ses1ava Obremenitev s CO 
(%) (ppm) 

Delo z motorno žago 47 15 izračunana 

Podiranje 12 25 izmerjeno 
Kleščenje 30 12 izmerjeno 
Prežagovanje 3 10 izmerjeno 
Krojenje 2 8 izmerjeno 

Ostali produktivni čas 17 6 izmerjeno 
Ves neproduktivni čas 36 1,4 izmerjeno 

Delovni čas 100% 8,6 izračunane 

Pri skrajševanju delavnika je treba sestavo časa preračunati na 8 ur, 
da bi lahko obremenitve primerjali z maksimalno dovoljenimi koncentra
cijami za 8 ur. Taki izračuni so lahko samo domneve, kajti številni dejavniki 
lahko vplivajo na strukturo delavnika in na koncentracije CO, in sicer 
značilnosti sestaja, debelina in vejnatost odkazanega drevja, podrast, 
reliefne razmere, motorna žaga in zlasti uporabljeno gorivo ter nastavitev 
uplinjača . Tudi vremenske razmere so dejavniki, ki zagotovo močno vpli
vajo na koncentracijo CO. Že rahle sapice močno zmanjšajo koncentracijo 
CO ob dihalih sekača. 

Casovni intervali > 30 ppm 
Time intervals > 30 ppm 

Trajanje najdaljšega Delež v posnetem 
Sečišča število intervala 1 Longest času 1 Share in 
Working place Number interval's duration investigated time 

(n) min:sek (%) 
POKLJUKA 22 2:10 4,5 

ROGLA 15 1:40 2,0 

LANSKI VRH 20 6:40 4,9 
GLAŽUTA 28 6:00 9,6 

CRNI VRH 11 4:20 25,0 

CRNI VRH 11 9 1:30 9,7 1 

ČRNI VRH 24 17 1:50 7,3 

RIBNIC~ 22 2:50 9,4 

GLAŽUTA 2 14 1:40 9,7 

DEBELI VRH 17 1:50 ? 
RIBNICA 1 9 

1 
2:40 26,2 
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Pregledmca 5 Preseganje dovol
jenih maksimalnih koncen1racij 
CO pri sečnji z motorno žago 
Ta!Jie 5: Excesses of maxima/ 
allowed CO concentrations at 
chain saw cutting 

Casovni inteNali > 120 ppm 
Time intervals > 120 ppm 

Delež v posnetem 
Število času 1 Share in 

Number investigated time 
(n) (%) 

-
-

3 
1 

0,4 

6 1 '1 
2 1,3 

-
- -
3 0,6 

- -

1 ? 

1 1,9 

135 



136 

Lipogla'JS€K M Obremenitev sekatev z og iJikovorn monoi<.Sidom 

3.4 Prekoračitve maksimalno dovoljenih koncentracij CO 
3.4 Excesses of maxi mally allowed concentrations of CO 

Kot je bilo ugotovljeno (poglavje 3.1 ). prihaja med sečnjo do kratko
trajnih prekoračitev maksimalno dovoljene koncentracije CO. Pri celodnev
nih snemanjih je bilo pri trajanju snemanj od 5 do 7 ur takih prekoračitev 
od 15 do 28 (preglednica 5}. Iz frekvenčnih porazdelitev po jakostnih 
razredih, širokih 15 ppm, smo izračunali, da je delež prekoračitev v pos
netem času od 2 do 1 O %, najmanj na Rogli, največ v Glažuti. Najdaljša 
prekoračitev je trajala 6 minut in 40 sekund in sicer pri podiranju zelo 
debele jelke, vse ostale prekoračitve pa so bile krajše. Prekoračitev je 
bilo pri naši raziskavi manj, kot pa so jih ugotovili drugi raziskovalci 
(BOMBOSCH 1 KOLB 1989, STAMPFER 1997). 

Pri delnih snemanjih so prekoračitve na posameznih sečiščih dosegle 
celo 26% časa, vendar tega podatka ni mogoče posplošiti, ker ni bil posnet 
ves delovni čas z odmori in zastoji vred . 

Prekoračitve štirikratne vrednosti dopustne meje, tj . 120 ppm, so še 
veliko redkejše in so trajale le 2 % posnetega časa . Če hočemo ohraniti 
zdravje sekača, do vseh teh prekoračitev, čeprav so kratkotrajne, ne bi 
smelo prihajati, ker CO ne povzroča samo kroničnih, ampak tudi trenutne. 
akutne in nevarne zastrupitve. 

4 ZAKLJUČKI IN RAZPRAVA 
4 CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

Raziskave koncentracij ogljikovega monoksida pri sečnji z motorno 
žago ob uporabi običajnega goriva po Sloveniji so pokazale, da so obre
menitve sekačev s CO pri nas manjše kot obremenitve sekačev, 

ugotovljene v drugih raziskavah v Evropi. Stampfer s sod. (1997} je našel 
precej večje povprečne vrednosti, čeprav jih je ugotavljal v daljših časovnih 
intervalih (20 sekund). Povprečna dnevna obremenitev je pri naših 
meritvah znašala 9,4 ppm, torej veliko pod MDK vrednostjo 30 ppm, 
vendar nad eno četrtino te vrednosti, ko je po nekaterih tujih predpisih 
potrebno sprejeti varnostne ukrepe. Tudi naše raziskave so pokazale 
značilne kratkotrajne prekoračitve dopustnih mej, ki pa trajajo največ 1 O 
%delovnega časa, kar je spet manj, kot so ugotovili drugi (BOMBOSCH 
1 MESECKE 1992). Prekoračitve pogosteje nastopajo v zrelih sestojih, 
pri debelih drevesih, kjer podžagovanje drevesa dolgo traja . Največje 
koncentracije CO nastajajo namreč pri podiranju. Skupaj s kleščenjem , 
ki je dolgotrajno, največ prispevata k obremenitvi sekača s CO. Do 
prekoračitve maksimalne vrednosti pa prihaja skoraj izključno pri teh dveh 
delovnih operacijah. 

Ker prihaja pri fizično težavnem delu zaradi večje ventilacije pljuč hitreje 
do zastrupitve s CO (BUNGER et al. 1995), je vprašanje, ali je dnevna 
dopustna meja 30 ppm še sprejemljiva. Treba bi bilo postaviti tudi mejo 
za velikost, število in trajanje prekoračitev MOK vrednosti. Podobno velja 
tudi za MOK vrednosti za ogljikovodike, za katere so sicer ugotovili 
(SCHIERLING 1995}, da pri sečnji ne presegajo sedanjih MDK vrednosti. 
Ker pa povzročajo raka, jih v izpušnih plinih sploh ne bi smelo biti (MDK 
= 0}. Kljub majhnim izmerjenim obremenitvam sekačev s CO pa torej ni 
mogoče škodljivosti izpušnih plinov kar zanemariti. V Sloveniji z veliko 
gorskimi gozdovi in z načinom gospodarjenja brez golosečenj težki stroji 
za sečnjo še dolgo ne bodo nadomestili motorne žage. Zato bi bilo treba 
v bodoče zmanjšati tudi škodljivost njenih izpušnih plinov. Uporaba novih, 
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sicer dražjih posebnih goriv, alkilatov, zmanjša koncentracije CO, zlasti 
pa ogljikovodikov v izpušnih plinih (STAMPFER et al. 1997, LANDWEHR 
1991 ). Proizvajalci motornih žag so že izdelali ali pa so pripravljeni razviti 
celo vrsto izboljšav motornih žag za zmanjšanje emisij (LANDWEHR 1991, 
WILDT-PERSSON 1991, SCHIERLING 1995). Katalizator in vbrizgavanje 
goriva zagotavljata boljše izgorevanje goriva. Pravilno kontrolirana na
stavljanje uplinjačev in večji filtri zraka, ki se za maš ijo kasneje, zagotavljajo 
vedno primerno revno mešanico, ki bolje izgori in zato manj škoduje 
delavcu. Izdelali so tudi že cev za vodenje izpušnih plinov stran od dihal 
sekača in poseben sistem (lijak) dolivanja, ki zmanjšuje izhlapevanje 
goriva med nalrvanjem v motorno žago. Največje zmanjšanje škodljivosti 
bi dosegli, če bi vse izboljšave uporabili hkrati. Izboljšave zmanjšajo 
škodljivosti, ne vplivajo bistveno na učinkovitost motorne žage, vendar 
pa jo podražijo. Proizvajalci že ugotavljajo, da ni nihče pripravljen plačati 
teh izboljšav, in so zato začasno že prekinili njihov razvoj. To še posebno 
velja v naših razmerah, ko lastniki slabo izkoriščenih motornih žag, delavci 
in lastniki gozdov, niso pripravljeni investirati v ergonomsko izboljšane 
stroje. 

Chain Saw Workers' Loads by Carbon Monoxide 

Summary 

lnvestigatjons of carbon monoxide concentrations at working with a chain saw in Slovenia while using 
conventional fuel, ha.d shown the wor.kers' loads with CO are lower as in investigations in other European 
countries. Stampfer et al. (1997) has found much higher average values. although he ha s been r-ecording 
in longer time intervals (20 seconds). The average daily loads of o-ur measurements had reached 9.4 
ppm which is far bellow MAC value of 30 ppm. But the loads as this one, reaching the values above a 
quarter of the MAC, require safety measures to be taken according to some foreign country regulations. 

For our ·investigations too, short exceedings of accepted limits are characteristical. They do not last 
more than up to 1 O percent of total working time, which is less than was found by other investigators 
(BOMBOSCH 1 MESECKE, 1992). The overdoses occur more frequently in mature stands with big trees 
where time of felling last longer. The highest CO concentrations develop with tree felling. Together with 
limbing, both working operations, due to their long duratio:n contribute most to chain saw workers' l.oads 
with CO, and are both almost exdusive in exceeding the MAC values. 

With physically demanding working operations, intoxication with CO is more severe because of higher 
ventilation of lungs (BONGER et al. 1995). Therefore, the question rises weather daily allowances of .30 
ppm are stili acceptable. The limits for quantity of exceeding the MAC value, the number of exceedings 
and their time should also be set. The same is as well true for MAC values for carbohydrates for which it 
has been otherwise found (SCHIERLJNG 1995) they do not exceed present MAC values with cutting. As 
they do otherwise cause cancer, they should not at all have been present in exhaust gases (MAC=O). ln 
spite of small1 recorded chain saw workers' loads with CO, the damaging factor of exhaust gases should 
not be overlooked. ln Slovenia, with a lot of mountain forests and the silviculture without a clear cut, 
heavy harvesters will not substitute the chain saw in a near future. Therefore, it would be necessary to 
lower th,e healith damaging factor of exhaust gases of the chain saw. LJse of new and more expensive 
spedal fuels - alkylats, lowers the concentrati"ons of CO and especially carbohydrates in exhaust gases 
(STAMPFER at al. 1997, LANDWEHR 1·991). Producers of motor saws have already introduced or are 
eager to develop- a variety of improvements to lower the emissions (LANDWEHR 1991, WILDT-PERSSON 
"1991, SCHIERLING 1'995). CatalyZ·er and injection of fuel both assure better interna! combustion of the 
fuel. Accurate carburettor adjustrnents and larger air filters that do not get choked so fast, assure always 
correct poor mixture that combusts better and therefore causes less lnealth damage to the worker. They 
have already developed an exhaust pipe to lead the exhaust gases away from a chain saw worker, and 
a special system of pou ring (funnel) that lowers the evaporation of fuel while refilling. The best results for 
lowering the health damaging factor would be achieved by using all the improvements at the same time. 
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They lower the health damaging factor but they do not influence the efficiency of the chain saw. However, 
they make the saw significantly more expensive and the producers have already realised no one is pre pared 
to pay such improvements, so they were for the time being forced to stop further developments. This is 
even more true in our conditions, where the owners of poorly used chain saws - workers and owners of 
the forests, are not prepared to invest in ergonomically improved machinery. 
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Strokovne razprave 
GDK: 377.44 Woody 1 JO 

Lastnosti prenosa si na podlago pri traktorju Wood:v 11 U 

lzvleček 

Košir, B.: Lastnosti prenosa sil na podlago pri traktorju Woody Il O. Gozdarski vestnik. št. 3/2000. V slovenščini, cit. lit. 14. 
V članku so predstavljene osnovr1e značilnosti zgibnega traktorja Woody 1 1 O, ki je bil proučevan v l. , 999 s poudarkom na 

vrsti transmisije. Traktor ima hidrostatsko-mehanski prenos, ki seje izkazal z dobrimi voznimi lastnostmi. Prikazani so rezultati 
modelnega preizkusa značilnosti traktorskega prenosa in rezultati morfološke analize v primerjavi z drugimi zgibnimi trakto~ji. 
Prikazane so modelne vlečne sile v odvisnosti od hitrosti vožnje v prvi in drugi prestavi. 

Ključne besede: zgibni traktor, spravilo lesa, traktor Woody. 

UVOD 

V Sloveniji prevladuje traktorsko spravilo lesa s 
prilagojenimi kmetijskimi kolesnimi traktorji. Delež 
posebnih gozdarskih zgibnikov v zadnjem času neko
liko narašča, čeprav je njihova ekonomičnost pogojena 
z zahtevnejšo organizacijo dela in je omejena na po
sebne delovne razmere, v katerih pridejo do izraza nji
hove prilagoditve za delo v gozdu. Vrednostno sta obe 
skupini traktorjev nekako izenačeni, saj je nabavna 
vrednost novega zgibnika za več kot dvakrat večja od 
novega prilagojenega traktorja. Pri obeh skupinah trak
torjev se pogosto postavlja vprašanje zamenjave sta
rejših strojev z novejšimi. Pri prilagojenih ko1esnikih 
je to vprašanje postalo aktualno nekoliko prej, saj se 
je trg nekdanjih prevladujočih znamk traktorjev skoraj 
v celoti zaprl (fMT- Srbija), poleg tega pa ti traktorji 
povečini zdržijo v gozdni proizvodnji manj časa kot 
zgibniki in jih je potrebno pogosteje menjavati. 

Problemi pri menjavi zgibnih traktorjev so precej 
različni in svojstveni (KLOBUČAR 1 KOŠIR 1999). 
Pri teh traktorjih lahko kupimo nekoliko modificiran, 
a še vedno tako rekoč gotov izdelek, saj potem, ko je 
traktor kupljen, ne spreminjamo več njegove uporab
nosti, nikakor pa ne moremo spreminjati osnovnih 
tehničnih značilnosti. Med novimi zgibniki, ki smo jih 
uvedli v proizvodnjo v zadnjih desetih letih prevladu
jejo japons!a zgibniki Iwafuji (največ tip T41 ), vendar 
je bilo tudi nekaj poskusov z drugimi znamkami 
(LKPT, IWA, Timberjack). L. 1998 sta pričela pri spra
vilu lesa delati tudi dva zgibnika slovenske proizvod
nje- WOODY 110. Eden je v celoti daljLnsko krmiljen 
(traktor in vitel), drugi pa ima daljinsko krmiljen vitel. 
Ostale tehnične značilnosti so pri obeh traktorjih enake 

* Doc. dr. B. K .. univ. dipl. inž. gozd ., BF, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pol 83, 1000 
Ljubljana, SLO 
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(KOŠIR 1998, KOŠIR 1 LIPOGLAVŠEK 1999). Z 
nabavo teh traktorjev je stekel tudi razvojni projekt, 
pri katerem sodelujejo proizvajalec VILPO d.d ., 
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d., Oddelek za goz
darstvo in obnov lj ive gozdne vire BF in Gozdarski 
inštitut Slovenije. Traktor WOODYproučujemo v pro
jektu Razvoj in promocija traktorja WOODY New. 
Namen tega članka je prikazati nekatere tehnične ka
rakteristike in rešitve pri novem traktorju, vendar 
bomo omenili tudi druge metode proučevanja spravila 
lesa s tem traktorjem, katerih rezultati bodo sledili v 
strokovni llteraturi kasneje. 

2 PRENOS MOČI OD MOTORJA DO KOLES 

Prenos sil na podlago je problem, s katerim se goz
darji srečujejo od začetka uvajanja traktorskega spra
vila. Učinkovit prenos vlečnih sil na podlago je močno 
odvisen od podlage ter od porazdelitve mase traktorja 
in bremena na pogonske osi, od ureditve transmisije 
na traktorju, vrste pnevmatik in vrste pogona. Največje 
sile, ki jih razvijemo pri spravi]u lesa, so na ravni 
podlagi odvisne od obtežitve osi traktorja in koefi
cienta adhezije, slednji paje odvisen od vrste pogona 
(gosenični, kolesni), hitrosti vlačenja in lastnosti pod
lage (vrsta, vlažnost). Cilji, kijih pri tem zasledujemo, 
so: 
·pri majhnih hitrostih želimo imeti na kolesih velike 
vlečne sile, ki so potrebne za premik traktorja in 
bremena iz mirujočega položaja; 

- pri večjih hitrostih so te sile lahko manjše, a še vedno 
dovolj velike za premik traktorja in bremena; 

- pri vseh hitrostih se želimo izogniti zdrsu, ki pomeni 
poleg izgube energije tudi trganje gornjih plasti 
podlage. 
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Tem ciljem se najbo Ue prilagajajo zgiboi gozdarski 
traktorji s približno porazdelitvijo mase neobremen
jenega traktorja: polovico na prednjo in polovico na 
zadnjo os. Pri v lačen ju bremena je zadnja os seveda 
močneje obremenjena od prednje, vendar imajo pred
nja poganska kolesa v večini razmer še vedno dovolj 
velik stik s tlemi, da pride prednji pogon do polnega 
izraza . Teoretično predstavljamo lastnosti trakiorja pri 
v lačen ju z odvisnostjo med vlečnimi silami in hitrostjo 
vožnje. Slednja je navzgor omejena s 30 km/h, vendar 
je očitno, da pridejo pri vožnji po gozdni vlaki v poštev 
precej manjše hitrosti, največ do 1 O km/h (prazna 
vožnja v ugodnih okoliščinah). Za prenos sil na pod
lago je zato odločilna izbira hitrosti in s tem vlečne 
sile s pomočjo transmisije, tako daje oboje prilagojeno 
trenutnim delovnim razmeram na traktorski vlaki. Pre
nosi moči oz. sil od motorja do koles so vzrok mnogih 
razlik v voznih lastnostili traktorjev in drugih delovnih 
strojev. Poznamo mehansJU in hidravlični prenos sil, 
pri zadnjem pa ločimo hidrodinamičoe in hidrostatične 
sisteme. Obstajajo tudi različne kombinacije, kot npr. : 
l. Motor - mehansJU sistem - kolo 
2. Motor- hidrodinamični-mehanski sistem- kolo 
3. Motor- hidrodinamični-hidrostatski sistem- kolo 
4. Motor - hidrostatski-mehanski sistem - kolo 
5. Motor- hidrostatski sistem - kolo 

Optimalno delovno območje hitrosti delovanja mo
torja je med točko maksima! nega vrtilnega momenta 
in točko maksimalne moči motorja (slika 1). V vsaki 
prestavi- če gre za mehanski menjalnik- določa vrtilni 
moment skupaj s celotnim prestavnim razmerjem in 
dolžino ročice (polmer pogonskega kolesa) vlečne sile 
na pogonskem kolesu. Celotno prestavno razmerje je 
določeno z razmerjem vrtljajev motorja v primerjavi 

Hitrost motorja (r/mio) 

z vrtljaji kolesa in je urejeno s fiksimi prestavnimi 
razmerji reduktorjev in diferenciala ter spremenljivim 
prestavnim razmerjem menjalnika. S prestavnimi raz
merji pomembno zmanjšamo hitrost vrtenja koles (do 
0,5 r/s) v primerjavi s hitrostjo vrtenja motorja (nad 
35 r/s) in s tem znatno povečamo vrti Ini moment (od 
okoli 300 do 30.000 in več Nm). 

Od prenosnega razmerja neke prestave je odvisno, 
kolikšna je dejanska hitrost vozila in kolikšne so pri 
tem vlečne sile. V praksi je težko doseči gladke pre
nose vzdolž krivulje, ki opisuje odvisnost vlečne sile 
in hitrosti. Velika prednost traktorja z mehanskim pre
nosom si lje, če ima menjalnik večje število prestav, s 
katerimi prj\agajamo hitrost in vlečne sile trenutnim 
potrebam pri vožnji . Pri mehanskih transmisijah lahko 
kombi..niramo tudi več menjalnikov (npr.: menjalnik s 
5 presta vami x 2 prestavi= lO prestav) in dobimo s tem 
različne kombinacije hitrosti in vlečne sile (slika 1 ). 

Hidravlikz. omogoča posebno vrsto prenosa, ki daje 
v kombinaciji z mehanskimi prenosi odlične rezultate. 
Že hidrodinamičen prenos sil od motorja do menjal
nika ima vrsto prednosti, vendar ima tak način izrazite 
pomanjkljivosti glede izkoristka prenosa in s tem po
rabe goriva. Teoretični odvisnosti med silo in hitrostjo 
se najbolje približajo traktorji s hidrostatskim poga
nom. Takšen prenos ni novost in je pri gozdarski meha
nizac~i običajen pri večjih strojih skandinavske tehno
logije. Vir moči pri hidrostatskem pogonuje črpalka s 
spremenljivim naklonom črpanja, kije priključena na 
ustrezen dizelski motor. Črpalka ustvarja tlak in pretok 
olja, ki žene hidromotorje. Ti nato neposredno ženejo 
posamezna kolesa ali pa so med njimi in kolesi še 
ustrezni mehanski prenosi. 

Konstrukcija takšnega pogona omogoča, da v dveh 
prestavah (delovna in cestna) v okviru dveh največjih 

-Prc.o;;Laval 

-Prc!$I;JVCl2 

o 10 15 20 25 JO 

Hitrost (km/h) 

~lila 1: Optimalno delovno območje obratov motorja in optimalna delovna območja hitrosti glede na odvisnost vlečne sile od 
hitrosti v posameznih prestavah pri mehanskem menjalniku (ElNAR 1989) 
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' Maksimalni dovoljeni pritisk 

Maksimalni pretok 

Hitrost Hitrost 

." lJI ;1 ~ Tipična odvisnost med vlečnimi silami in hilrostjo pri hidrostatskem motmju s končnima Ločkama (EINAR 1989) 

hitrosti ( 15 in 30 km/h) brezstopenjsko izbiramo raz
merja med hitrostjo in vlečnimi silami. V bistvu gre 
pri tem za izbiranje razmerja med tlakam in pretokom 
v hidravličnem sistemu (moč= tlak x pretok, moč= 
sila x hitrost). Z ventili naravnavamo maksimalni tlak 
in s tem določimo en konec krivulje, z naklonom izbra
ne črpalke pa maksimalni možni pretok (drug konec 
krivulje- slika 2). Glede na dodano moč je med obema 
točkama veliko možnosti, s katerimi določamo dejans
ke vlečne sile na kolesih. 

Črpalka sama ne dopušča dovolj velike redukcije 
obratov motorja (največ 5 : l), zato morajo biti na 
traktorju še dodatni elementi oz. prenosi, s katerimi 
zmanjšamo število obratov na kolesih, kadar je to po
trebno. Največkrat zato najdemo - kot pri traktorju 
WOODY- kombinacije med hidrostatskim in mehans
kim prenosom sil na kolesa. Razlog za veliko zaniman
je za traktor WOODY je v nekaterih posebnostih, ki 
ga ločujejo od podobnih traktorjev, ki so doslej pre
vladovali pri nas. Med temi posebnostmi je najvaž
nejša hidrostatski način prenosa sil na podlago, ki ga 
je imel že prvi prototip WOODY 75 (Lesna Slovenj 
Gradec) v osemdesetih letih (REBULA 1989, 1990). 

3 METODE PROUČEVANJA TRAKTORJA 
WOODY 

Problema vlačenja lesa ne gledamo več zgolj kot 
tehnično vprašanje. Zanima nas tudi vpliv na okolje 
in na človeka. Metode proučevanja se zato razvijajo v 
več smereh, da bi pri različnih režimih obratovanja oz. 
različnih delovn:ih razmerah: ugotovili sile (momente, 
obremenitve posameznih koles) med traktorjem in 
podlago, izmerili porabo goriva in emisije toplogred
nih plinov v ozračje, ugotovili poškodbe pri v lačen ju 
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lesa v sestoju in na gozdnil1 tleh, ugotovili obremenitve 
traktorista, izmerili učinke in določili standardne čase 
ter ugotovili ekonomičnost spravila lesa. 

Gre za niz metod, ki se med seboj razlikujejo, ven
dar imajo tudi skupne točke . Za nekatere med njimi je 
to dejanski koledarski čas v sekundah, v katerem je 
mogoče primerjati različne dogodke z delovnimi raz
merami in obremenitvami traktorja. Druge metode 
imajo spet različne primetjalne osnove, npr. delovišče, 
za katerega poznamo gostoto prometnic, značilnosti 
bremen, čase spravila lesa in deleže poškodb drevja. 

Stvar točke gledanja je, kateri parametri so važ
nejši. Iz tehnično-tehnološkega vidika je vsekakor prvo 
vprašanje, ali je traktor sploh sposoben opravljati zah
tevne naloge pri vlačenju lesa in v kolikšni meri. Iz 
okoljevarstvenega vidika so pomembna vprašanja gle
de emisij v okolje, poškodb tal in drevja, k.j so delno 
povezana z lastnostmi traktorja, delno pa z organiza
cijo dela. Metode so zahtevne in nekatere med njimi 
predstavljajo novosti v proučevanju vplivov pridobi
vanja lesa in gozdarske mehanizacije na gozdno okolje. 

Med cilji projekta je tudi ovrednotenje prednosti 
hidrostatskega pogon·a v primerjavi s klasičnim me
hanskim prenosom sil, kot ga poznamo pri traktorjih 
Timbetjack, Iwafuji, Belt in drugih. Konstrukcijo trak
torja WOOOY so zaradi potreb razvoja traktorja več
krat ustrezno simulirali. Model, katerega delne rezul
tate borno opisali, se nanaša na WOODY llO, z maso 
5.500 daN (KOŠI.R 1998) z motorjem 76,5 kW pri 
2.200 r/min. Rezultati veljajo za določene parametre 
delovanja motorja in črpalke, kijih cu ne bomo opiso
vali. 

Gozdarski zgibnik WOODY smo preizkusili tudi s 
primetjavo njegovih morfoloških značilnosti z obsež
nejši.mi, čeprav starejšimi študijami traktorjev 
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Košir. B.: Lastnosti prl'nosn il na podlago pri trnktfl rj u Woody li O 

(SEVER 1980), med katerimi so tudi takšni, ki še 
danes delajo pri spravi lu lesa v našem okolju. Za mor
fološke značilnosti traktorjev so pomembni njihova 
širina, dolžina, višina, masa in moč motorja. Primerjali 
smo dejanske značilnosti traktorja z izračunanimi, in 
sicer naslednje odvisnosti po Severju ( 1980, 1993, 
1999): odvisnost dolžine traktorja od njegove mase, 
odvisnost širine trak-torja od njegove mase, odvisnost 
moči motorja od teže, širine, dolžine in višine traktorja, 
primerjava izračunane in dejanske specifične mase 
traktmja, primerjava izračunanega in dejanskega ima
ginamega specifičnega tlaka, primerjava izračunane 
in dejanske imaginarne prostorninske mase. 

Za osnovo smo vzeli naslednje tehnične značilnosti 
traktorja WOODY 110: teža vozila 5.500 daN, dolžina 
5.400 mm, višina 2.750 mm, širina 1.940 mm, moč 
motorja 76,5 kW (preglednica 1 ). 

4 REŠITVE PRI TRAKTORJU WOODY 110 

Način prenosa sil je prikazan na slikah 3 in 4. Pri 
tem traktorju gre za kombinacijo hidrostatskega in 
mehanskega prenosa sil, pri čemer opravi skoraj vse 
naloge hidrostatski prenos v povezavi z elektronskim, 
računalniškim uravnavanjem vožnje. Od motorja proti 
kolesom se vrstijo naslednji deli : razdelilno gonilo za 

Prc!.!lcdnica 1: Tehnični podatki za traktor WOODY 1! O 

Teža vozila 5.500 daN 

Dolžina 5.400 mm 

VBina 2.750 mm 

S irina 1.940 (2.000)mm; pri gumah !4.9/13-28 

črpalke, na katerega so priključene črpalka za pogon 
traktorja, črpalka za pogon vitla in črpalka za delovno 
hidravliko, sledijo hidravlične cevi za prenos moči do 
hidromotorja za pogon vozila in hidromotorja za pogon 
vitJa. Hidromotor za pogon vozila je priključen na 
dvostopenjski menjalnik (delovna in cestna hitrost), 
ki je skupaj z razdelilnikom moči, ki razdeli moč na 
prednjo i.n zadnjo os, nameščen na zadnjem delu vozila 
pred di ferencialom . Za pogon zadnje osi se sile preko 
polosi prenesejo na planetna gonila v kolesih. Na pred
nji most traktorja se sile prenesejo preko več krajših 
kardanskih osi na diferencial in preko polosi na planet
na gonila v kolesih. Klasičnega menjalnika traktor ne 
pozna, saj je njegov menjalnik namenjen le izboru 
dveh hitrostnih režimov, medtem ko izbiramo smer 
vožnje (podobno velja za smer navijanja vrvi na vitJu) 
s smerjo vrtenja črpalke . 

Delovno hidravliko poganja posebna črpalka. 

Ftmkcije delovne hidravlike na trakt01ju so: premikan
je prednje (gor, dol ter spreminjanje naklona deske) 
in zadnje deske (gor, dol) ter krmiljenje traktorja (spre
minjanje kota v zglobu). 

Prednosti hidrostatskega prenosa na traktorju 
WOODY Il O so v brezstopenjskem izbiranju razmerja 
med hitrostjo in vlečnimi silami, kar v praksi pomeni, 
da imajo takšni stroji pri zelo majhnih hitrostih dovolj 

Motor PERKINS, tip 1004-40T, 4 cilindri, v0dno hlajen. 

Moč moto•·ja 76.5 kW/104 PS pri 2.200 obr/min 

Gume L4.9/13-28 PR12 

Osi CLARK-HURTH s samodejnimi diferencialnimi zapirači. lamelnimi zavorami v olju, parkirna zavoro z 
z,avornim cilindrom z vzmetjo. 

Šasija Dvodelna. vrujena konstmkcija, z zglobom in vrtiščem med sprednjim in zadnjim delom. Pritrdišča za 
tiksimi cilinder zgloba pri delu z dvigalom. 

llidravlika SAUER-SUNDSTRAND za pogon vozila, vitJa in priključkov. 

Krmilo DANFOSS -hidravlično. 

Pogon Hidrostatski na vsa kolesa z elektrohidravličnirn krmiJjenjem, upravljanim s procesorjem. 

Preuos moči Na zadnjo os preko dv0stopenjskega gonila in preko kardanske gredi, permanentno na sprednjo os. 

Vitel IGLAND S000/2H, vitel z dvojnim bobnom, vlečno silo 2 x 5.000 daN, elektrohidravlično krmiljen, 
pripravljen za daljinsko krmiljenje. hidrostatski pogon s skupno vlečno silo 8.000 daN, dve hitrosti za 
navijrulje in odvijanje, vse funkcije se lahko krmilijo daljinsko. 

Hitrost 0-17 in 0-30 km/h z vozno avtomatiko in dvostopenjskim gonilom. 

Delovna zavora V sprednji osi Jamele v olju, hidravlično posluzevanje z zavornim serv0cflindrom. 

Parkirna zavora Zavorni cilinder z vzmetjo; brez tlaka olja je vozil0 zavrto. 

Dodatna oprema Poleg daljinskega krmiljenja vit!aje možno tudi daljinsko upravljanje v0zila in sicer: vklop in izklop 
mor01ja, vožnja naprej in nazaj dodajanje plina, krmiljenje smeri vožnje ter dvig in spust zadnje deske. 
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Kosir. 8 .. La. IIW~Li preno<>:::t 'd n<l pt ulago pri traktorju \\ nnll) IlO 
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.:lii-:1 3: Prenos sil- pogled na traktor WOODY 11 O s strani: 1 -motor, 2- hladilnik motmja in hidravlične tekočine, 3- razdeli Ino 
gonilo za črpalke, 4, 5, 6- črpalke, 7- hidromotor za pogon vozila, 8- dvostopenjski menjalnik, 9, 10, 11 -diferencial, polosi, 
planetna gonila, 12- kardanski prenos, 13- hidromotor vitJa, 14- cilindra zadnje deske, 15- cilindra za spreminjanje naklona 
prednje deske, 16- cilindra za dviganje prednje deske, 17- tank za gorivo, 18- tank za hidravlično teke-čino, 19- cilindra za 
krmiljenje traktorja, 20 utež (POGAČAR 1 CIGALE) 

\ \_ Il• H..h 1 Ji J 

~ . 

. ' lil a-l Prenos sil- pogled na traktor WOOD V Il O od zgoraj: 1 -motor, 2- hladilnik motorja in hidravlične tekočine, 3 -razdelilno 
gonilo za črpalke, 4, 5- črpalki za pogon vozila in delovne hidravlike, 6- črpalka za pogon villa, 7- hidromotor za pogon vozila, 
8- dvostopenjski menjalnik, 9- diferencial, 10- polosi, 1 l- planetna gonila, 12- kardanski prenos, 13- hidromotor vitJa, 14-
ci lindra zadnje deske, 15, 16 - cilindra za spreminjanje naklo na prednje deske in ci lindra za dviganje prednje deske, 19 -ci lindra 
za knni!jenje traktorja, 21 -akumulator (POGAČAR 1 CIGALE) 

vlečnih sil, ki se odlično prilagajajo velikim kotalnim 
uporom pri vožnji na mehki podlagi. Rezultat bi moral 
biti manjši zdrs in s tem povezani ugodnejši učinki 
predvsem na mehkih tleh ali pri spravi lu lesa navzgor 
ob istočasno manjših poškodbah tal. Prednost hidro
statskega pogona je tudi odlično zaviranje pri vožnji 
navzdol ali v drugačnih situacijah, saj je tudi zaviranje 
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v celoti urejeno s hidravličnim sistemom in zavor sploh 
ne potrebujemo. Vozilo mora biti seveda opremljeno 
z neodvisno parki rno zavoro, saj naštete prednosti 
veljajo le, če motor teče. Pretikanje med vožnje naprej 
in nazaj je mogoče tudi med vožl"\io. Pomembna strans
ka prednost takšnega prenosa so tudi številne mož
nosti, ki jih ponuja hidravlika v povezavi z elektroniko 
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oz. računalniškim krmiljenjem vsega sistema (trans
misija : motor). Računalniški program procesorja v 
traktorju WOODY preprečuje, da bi se katera koli 
komponenta preobremenila in, kar je z ergonomskega 
vidika zelo pomembno, motor deluje ves čas v svojem 
optimalnem območju, kar pomeni nižjo raven ropota. 
Za hidravlični sistem je zelo pomembna čistoča olja, 
ki vpliva na izkoristek vsega sistema. Zato je potrebno 
olje učinkovito filtrirati, pomembno pa je tudi tekoče 
vzdrževanje. 

Traktor WOODY ima dva razpona hitrosti: delov
nega od O do l5 km/h, pri katerem so vlečne sile med 
9,0 in 54,0 kN (največja vlečna sila je omejena s težo 
traktorja), ter cestnega od O do 30 km/h z vlečnimi 
silami med 4,6 in 31 kN (slika 5} Pri hitrosti motorja 
2.200 r/min dosežejo kolesa pri delovni hitrosti do 66 
r/m in, pri cestni hitrosti pa do 130 r/m in. Vlečna moč 
je v začetku vožnje majhna zaradi omejene največje 
sile in majhne hitrosti (moč = sila x hitrost), vendar 
hitro naraste. V nižjL prestavi doseže vozilo največjo 
vlečno moč pri hitrosti 5 km/h ( 42,1 kW), v višji pre
stavi pa pri 1 O km/h (40,4 kW). Takšen razpon naj
večjih vlečnih sil in moči je tipičen tudi za druge koles
ne traktorje (KRIVEC 1965), le da je pri traktorju 
WOODY nekoliko pomaknjen k višjim hitrostim. Obe 
krivulji vlečnih moči- za prvo in drugo prestavo- sta 
si podobni in kažeta, da vlečne moči po maksimumu 
počasi upadajo. Povzetek preračuna sil ( 1998) pri
kazujemo na sliki 5. 

Poleg vlečnih značilnosti je za zgibne traktorje 
pomembna tudi uravnoteženost med osnovnimi mor
fološkimi značilnicami (preglednica 2). Odvisnost dol
žine traktorja od njegove mase je pokazala, daje trak
tor WOODY za okoli 260 mm daljši, hkrati pa kaže 
odvisnost širine traktorja od njegove mase, da je ta 

60.00 ,----------------------, 
- l.kN 

50.00 +--+---------~-l. kW 
- 2,kN 
-2.kW 

40.00 t----1'\-----:::~~"'"""=-------'------'---1 

0,00 +-----+-----<---+-----+--~----'--~ 
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30.00 35,00 

Hitrost (km/h) 

Sllk1 :. . Odvisnost med vlečnimi silami in vlečnimi močmi 
traktorja WOODY v prvi (l.) in drugi (2.) prestavi 

traktor znatno ožji, kar za 330 mm, od povprečja zgib
nih traktorjev enake teže. Te značilnosti kažejo, daje 
traktor WOODY nekako vitkejši od drugih podobnih 
starejših traktorjev in bi mu glede tega lahko dali pred
nost. Odvisnost moči motorja od teže pokaže kar za 
okoli 24 kW večjo moč pri traktorju WOODY, kar 
pomeni posledično tudi manjšo specifično maso trak
torja od povprečja drugih zgibnikov, vendar se po tem 
merilu traktor uvršča med velike zgibnike (SEVER 
1993). 
Moč motorja je manjša od izračunane z odvisnostjo 

od širine, saj je traktor ožji od večine traktorjev tega 
razreda. Analogno lahko sklepamo, da je traktor ne
koliko višji od povprečja, ker je moč motorja, izraču
nana na podlagi višine, nekaj večja od dejanske. Prav 
tako nam da podobne rezultate primerjava obeh in
deksov oblike (indeks oblike = širina/dolžina oz. = 

višina/dolžina) s povprečji za posamezne velikostne 
skupine traktorjev. Primerjava širine z dolžino (indeks 

Pn:gktl11ka ~ : Primerjava nekaterih značilnosti traktorja WOODY Il O z morfološko analizo (SEVER 1980) 

Merilo Enota Woody Morfološka analiza (SEVER 1980, 1993) 

Odvisnost od teže Odvisnost od širine Odvisnost od dolžine Odvisnost od višine 

Teža vozila daN 5.500 

Dolžina mm 5.400 5. 159,5 

Višina mm 2.7§0 

Širina mm 1.940 2.274,5 

Šir ina mm 2.000 2.274,5 

Moč motorja kW 76,5 56,9 39,3 62,1 79,3 

Širina /Dolžina 0.36 

Višina /Dolžina 0,51 

Spec. masa daN/kW 71,9 78,4 

Imag. spec. tlak daN/m1 525,0 457,0 

Lmag. prost. masa daN/ m3 l90,,i) 190 9 
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oblike = 0,36) ter višine z dolžino (indeks oblike = 

0,51) umešča traktor izven področja velikih zgibnikov 
in prav na rob področja, ki ga zavzemajo srednjeveliki 
zgibniki (SEVER 1993 in HORVAT J SEVER 1999). 
Ta podatek govori v prid nekaj prostornejši kabini, kot 
so jo imeli traktorji v stareših primerjavah. Konstruktor 
se je očitno želel izogniti dimenzijam velikih zgib
nikov, vendar je pri tem želel ohraniti moč in vlečne 
značilnosti večjih strojev. K temu naj bi svoje prispeval 
tudi hidrostatski prenos sil. 

Imaginarni specifični tlak traktorja je znatno večji 
od povprečnega, kar ni ugodno, čeprav odvisnost med 
imaginarnim specifičnim tlakom in dejanskim tlakam 
na podlago ni v celoti pojasnjena. Ta tlak je razmeroma 
velik, njegov učinek na zbijanje in poškodbe tal, na 
katere vpliva tudi zdrs, paje še predmet raziskave. Pri 
vožnji navzgor ali navzdol se tlak ustrezno spreminja 
že zaradi dinamičnih sprememb sil med vožnjo obre
menjenega traktorja. 

Zanimivo je, da med dejansko in izračunana ima
ginarna prostorninsko maso ni razlik. Sklepamo lahko, 
daje, povedano nekoliko drugače, traktor enako gost 
od drugih, da ima večjo moč na enoto teže in daje na 
račun manjše širine nekoliko daljši. 

5 ZAKLJUČKI 

Hidrostatski pogon traktorjev :za spravilo lesa ni 
nov, saj so prvi traktorji WOODY pričeli z delom že 
konec osemdesetih let, čeprav takrat niso vzbudili 
tolikšne pozornosti, kot bi si zaslužili. Desetletje zatem 
imamo ponovno možnost spoznati in opazovati podob
ne traktorje (medtem je konstruktor traktorje temelj ito 
prenovil) pri delu v razmerah na visokem krasu. Razis
kovanja smo se lotili z vrsto metod, ki bodo odgovorile 
na vprašanja o tehničnih lastnostih, uporabnosti trak
torja ter tudi o njegovih lastnostih, ki vplivajo na okol
je. Z enakimi metodami želimo traktor WOODY pri
merjati tudi z drugimi zgibniki. Prednosti hidrostat
skega pogona so ugodno ravnotežje med vlečnimi sila
mi in hitrostjo vožnje, preprosto brezstopenjsko uprav
ljanje stroja, preprosta izbira smeri vožnje, hidravlično 
zaviranje, možnosti računalniškega krmiljenja motorja 
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glede na delovne razmere in popolnega daljinskega 
upravljanja. Po svojih dimenzijah spada stroj med 
manjše zgibne traktorje, vendar razpolaga z dovolj 
velikimi vlečnimi silami za spravilo težkega lesa. V 
primerjavi s povprečnim zgib nikom enake teže Je ne
koliko ožji in daljši ter nekoliko višji. Njegova speci
fična masa je manjša od povprečja drugih zgibnikov. 
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Strokovne razprave 
GDK: 914 : 228.8 : ( 497 .l2 Zakojška grapa) 

Spremenjenost naravne drevesne sestave na primeru zaraščanja Zakojške 
grape 

Jo7:c K VA C"' 

Izvleček: 

Kovač, J.: Spremenjenost naravne drevesne sestave na primeru zaraščanja Zakojške grape. Gozdarski vestnik, št. 3/2000. V 
slovenščini, cit. lit. 6. 

V članku so predstavljene naravne značilnosti Zakojške grape. To območje se je zaradi opustitve kmetijstva zaraslo z gozdom. 
Za površine, ki so bile vedno gozdne, je značilna velika naravna ohranjenost. 

Za zaraščaj oče površine je bi la narejena ana 1 iza sestoj ev in primerja va z oh raJU en im gozdom. ki predstavlja nara v no vegetacij o 
tega območja . Ugotovljena je bila velika stopnja spremenjenosti naravne drevesne sestave, ki je posledica velikega deleža iglavcev 
na zaraščajoi:ih površinah. V drevesni sestavi prevladujeta macesen in smreka. 

Ključne besede: zaraščanje, zgradba sestaja, drevesna sesuava, naravni gozd, Zakojška grapa. 

lN OD 

Zakojška grapa je naravno ohranjen zgornji del 
doline potoka Porezen, ki se izliva v reko Bačo. Struga 
Porezna ima danes dokaj ohranjen naraven izgled. Na 
kratki razdalji zasledimo številne oblike erozijskega 
delovanja vode, kot so slapovi, skočniki, tolmuni, pri
točne grape in erozijski jarki. 

V preteklosti je voda potoka Porezen na tem ob
močju poganjala tri mline, dve žagi in tri male hidro
elektrarne, namenjene predvsem za oskrbo bližnjih 
samotnih kmetij . Z opustitvijo energetske izrabe po
toka in prenehanjem kmetijske izrabe doline so se sle
dovi človekovega delovanja zelo zabrisali. Grapa daje 
videz naravno ohranjenega, skoraj nedotaknjenega 
sveta, ki je tudi težko prehoden, saj je le ponekod 
ohranjena kaka steza. 

Območje Zakojške grape predstavlja enega izmed 
mnogjb zaselkov na širšem območju Porezna, ki je 
zaradi odseljevanja podlegel zaraščanju . Pobočje gra
pe je danes skoraj v celoti pokrito z gozdom. 

Po drugi svetovni vojni se je kmetijska raba posto
poma opustila. Kljub navidezni nedotaknjenosti ob
močja pa pogled na zaraščene površine pokaže dru
gačno podobo. Na površinah, ki so bile v preteklosti 
kmetijske, je danes gozd v fazi debeljaka in ponekod 
drogovnjaka. Starost najstarejših sestoj ev na zarašča
jočih površinah se giblje med 50 in 60 Jeti. Travniki 
so večinoma zaraščeni s smreko, ki odstopa od naravne 
sestave gozdnih združb, ki so prisotne na tem območju. 

Zaradi načina zaraščanja in velike naravne ohran
jenosti tega območja je zanimiva analiza spremen je-

* J. K., univ. dipl. inž. gozd. , ZGS, OE Tolmin. KE Idrija. 
Trg Sv. Ahacija 2, 5280 Idrija, SLO 
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nosti naravne drevesne sestave. Takšna analiza je pri
mema tudi zaradi uvrstitve tega predela med visoko 
ovrednotena območja z vidika varstva narave. To ob
močje se ponaša s številnimi geomorfološkimi, hidro
loškimi in geološkimi pojavi in oblikami ter visoko 
stopnjo ekološke pestrosti in ohranjenosti. 

2 METODA DELA 

Pri obnovi načrta GE Cerkno smo najprej pregledali 
teren na območju Zakojške grape. Na osnovi opisov 
sestojev smo kartirati in izločili sestojne tipe. Na ob
ravnavanem območju smo locirali tudi stalne vzorčne 
ploskve. Postavili smo 11 stalnih vzorčnih ploskev, na 
katerih smo prvič merili drevje. 

Podatki iz opisov sestojev so bili osnova za ugo
tavljanje deleža posameznih drevesnih vrst v drevesni 
sestavi sestojev. Podatke iz stalnih vzorčnih ploskev 
smo uporabili za korekcijo deleža drevesnih vrst po 
debelinskih stopnjah. Izračunali smo srednje vrednosti, 
ki smo jih dobili iz opisov sestojev in iz stalnih vzorč
nih ploskev. Deleži posameznih drevesnih vrst v sesto
ju so osnova za izračun spremenjenosti naravne dre
vesne sestave. Pri tem smo kot model vzeli obranjene 
debeljake, za debeljake na zaraščajočih površinah pa 
smo izračunali stopnjo spremenjenosti naravne dre
vesne sestave. To smo izračunali na osnovi evklidskih 
razdalj med modelom in sestoj em na zaraščajoč ih po
vršinah. Na stalnih vzorčnih ploskvah in pri opisih 
sestoj ev se je popisalo tudi odmrlo ležeče drevje in 
stoječe suš ice po razširjenih debelinskih stopnjah, kar 
omogoča izračun deleža odmrJe lesne mase na povr
šino. 
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Na osnovi kartiranja sestojnib tipov na terenu smo 
izločili razvojne faze. Karto smo digitalizirati s pro
gramom MAPINFO. S pomočjo tega programa smo 
izračunali tudi površine posameznih razvojnih faz. Pri 
podrobnem pregledu terena smo evidentirali tudi den
drološke posebnosti na tem območju. V to skupino 
spadajo drevesa bukve, .Ici so zaradi načina gospodar
jenja (obvejevanje) izoblikovala zelo asimetrične obli
ke krošnje in razrasti. Nekatera drevesa izstopajo tudi 
po dendrometričnih lastnostih, kjer izstopa premer, ki 
se večkrat približuje mejam zavarovanja posameznih 
dreves. 

3 NARAVNE ZNAČILNOSTI ZAKOJŠKE GRAPE 

3.1 Lega in goomorfološke značilnosti 

Zakojška grapa predstavlja zgornji del potoka Pore
zen. Potok Porezen je levi pritok Bače . Povirj~ Porezna 
se nahaja na JZ obronJcih Porezna, kot se imenuje tudi 
pogorje med Baško grapo, Cerkljanskim in Davča. 
Potok s povirjem visoko v pobočju Porezna, nad 1.000 
m n. v., je vrezal izredno ozko dolino, večinoma deber, 
ki se v zgornjem delu imenuje Zakojška grapa. Dno 
doline se naglo znižuje, tako da leži sotočje z levim 
pritokom Otavnikom na 570 m n. v. 

Zaradi velike vertikalne razčlenjenosti območja in 
velike količine padavin ( 1 .550 do 3.000 mm) je v Za
kojški grapi prisotno močno erozijsko delovanje. Naj
pogostejše reliefne oblike na obravnavanem območju 
so erozijskijarki in grape . Po njih se spuščajo hudour
ne vode, pozimi pa, zlasti iz pogorja Porezna, tudi 
snežni plazovi. Edini večji stalni pritok je levi pritok 
Otavnik. Vsi ostali pritoki so občasni (ZVNKD 1 997). 

Na dnu erozijskih jarkov in grap, zlasti pa na nji
hovem ustju, so nakopičeni številni kamniti bloki, 
veliki od 0,3 m do 2 m. Širina teb kamnitih blokov 
znaša lO do 30m. V akumulacijah kamnitega drobirja 
in kamnitih blokov so tudi številna izruvana drevesna 
debla. Te akumulacije so več ali manj enkratne tvorbe, 
nastale v času enega neurja. Njihovo premikanje po
teka izrazito sunkovito tudi po glavni strugi, zato se 
tu kopičijo akumulacije srednje velikih kamnitih blo
kov in d.revesnih debel (ZVNKD 1997). 

Porezen teče po zelo razgibani strugi. Mestoma se 
prebija skozi kupe kamnjtih blokov in drobirja, drugje 
teče po živi skali. Ponekod se voda pretaka v skočnik.ih 
in tolmunih. Nad sotočjem z Otavnikom sta dva slapa, 
eden je vjsok okoli 7 m, drugi pa okoli 15m (ZVNKD 
1997). 
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3.2 Matična podlaga in tla 

Tektonsko sekajo to ozemUe trije regionalni dLnars
ki prelomi, ki neposredno nimajo večjega vpliva na 
zgradbo. Nekaj je tudi lokalnih prečnih dinarskih pre
lomov, v smeri katerih potekajo manjši pritoki v potok 
Porezen (ZVNKD 1997). 

Območje vasi Zakojca gradijo na tem delu najsta: 
rejše plasti , amftklinski skladi, v katerih se menjujejo 
glinovci in peščenjak.i, redkeje pa tudi grebenski apne
nec. Te plasti so podlaga glavnemu dolomitu norijske 
in retijske starosti. Ponekod je masiven, v glavnem pa 
ploščast z lečami rožencev. v strokovni uteraturi ga 
imenujejo tudi baški dolomit (ZVNKD 1997). 

Nad mlinom za domačijo Grapar pa se pojavijo 
spodnjejurski liasni apnenci . So temnejše barve, s po
lami roženca, ponekod pa prehajajo v skrilavce in 
laporje. Nad njimi leži lateralno do 20 m ozek pas 
apnen ca z roženci, ki ga uvrščajo na mejo med juro in 
kredo. Nad domačijama Obid in Mušč pa se zopet 
pojavijo klastične kamnine, menjavanje glinovca, po
nekod pa tudi ploščastega lapornatega apnenca, ki 
spada v zgornji del spodnje krede. Zgomjekredne plas
ti gradi rdečkasti mi.kriten apnenec z laporjem in go
molji roženca. Njemu sledijo apnenci v volčanskem 
razvoju, kj gradijo sam vrh Porezna (ZVNKD \997). 

3.3 Rastiščne razmere 

Pobočja grape so poraščena z gozdom, ki se je po 
opustitvi košnje in paše h.itro razširil na nekdanje ko
šenice in pašnike do najvišjih predelov na južnih po
bočjih Porezna. 

Reliefno razgiban svet s pestro geološko in petro
grafsko sestavo pogojuje heterogenost gozdnih združb, 
ki se odraža na celotnem območju grape, vendar je 
najbolj izrazita v predelu sotočja z Otavnikom. Pre
vladujoča drevesna vrsta od najnižjih leg v grapi do 
najvišjih predelov na južnih pobočjih Porezna je bu
kev, ki skupaj z drugimi drevesni mi vrstami, odvisno 
od raznolikih rastiščnih pogojev, tvori različne združ
be. Dno grape porašča bukov gozd s kresničevjem 
(Arunco-Fagetum), kjer v zeliščni plasti prevladujejo 
vlagoljubne rastlinske vrste (navadno kresn.ičevje, tr
pežni golšec, zajčica in droge) . Rastišča zmerno aci
dofilnih bukovih gozdov (Luzulo albidae-Fagetum) 
zavzemajo večje površine levih, nekoliko osojnih po
bočij zgornjega dela grape. Desna pobočja so rastiščno 
bolj heterogena. Najbolj pogosti so bukovi gozdovi z 
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velecvetno mrtvo kopriva (Orvalo-Fagetum), ki se 
pojavljajo v različnih oblikah. Na toplih legah južnega 
dela grape uspeva termofilni gozd bukve in gabrovca 
(Ostryo- Fagetum). Na strmih legah grape imajo goz
dovi varovalni značaj. 

3.4 Pestrost drevesnih vrst 

Prevladujoča dre vesna vrsta je bukev. Skoraj pov
sod najdemo kot primes gorski javor in gorski brest, 
veliki jesen, beli gaber in tudi ostrolistni javor. Ti 
plemeniti li stavci so pri mešani le posamično, le na tako 
imenovanih aceretalnih rastiščih so številčnejši. V 
bližini opuščenih kmetij najdemo brezo, trepetliko, 
lesniko in hruško. V strmejših, varovalnih predelih in 
grapah so primešane tudi termofilne vrste, kot so lipo
vec, črni gaber, nagnoj in mali jesen. Smrekaje veči
noma prisotna na zapuščenih travnikih in gmajnah, 
kjer staji primešana tudi macesen in rdeči bor. Mesto
ma se pojavlja tudi tisa, ki ponekod tvori celo manjše 
skupine dreves. 

Posebne oblike so ustvarila bukova drevesa, ki so 
se včasih obvejevala. Obvejevali so jih kmetje iz bliž
nje okolice, ker so potrebovali bukovo listje za krmo 
drobnice in za steljo. Bukova drevesa so zaradi velike 
regeneracijske sposobnosti ponovno odgnala poganjke 
in nadaljevala rast. Krašnja se je ponovno oblikovala, 
vendar je postajala vedno bolj asimetrična. Na neka
terih drevesih so kot posledica obvejevanja ostale le 
izbokline od slepic, medtem ko se je pri drugih pre
oblikovala oblika celega drevesa. Drevesom so zrasle 
nove veje, ki so jih kmetje znova odsekali ter jih upo
rabili za krmo in steljo. Takšno obvejevanje se je po
navijalo, dokler so imela drevesa dovolj sposobnosti, 
da so obnovila krošnjo. 

Zaradi takšnega ravnanja so se izoblikovale zelo 
asimetrične oblike (habitusi) dreves, ki se imenujejo 
tudi trši. V večini primerov gre za zraščanje več manj
ših debel dreves v eno samo. Ponekod je ta zraslost še 
dobro vidna, medtem ko je pri nekaterih primerkih že 
zelo prikrita. Vsa drevesa, ki so jih v preteklosti obve
jevali na takšen način, imajo danes velike premere, tudi 
preko 1 m, in so tudi zelo nizka, ponekod celo grmi z 
zelo asimetričnimi krošnjami. 

Takšna drevesa zasledimo povsod v Zakojški grapi, 
posebno zanimiva pa so drevesa na severnem robu 
grape, kjer vodi pot proti Poreznu. 

3.5 Favna 

Na območju Zakojške grape je zaradi velike na
ravne ohranjenosti velika pestrost živalskih vrst. Od 
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!ovne divjadi so tu prisotni gams, srnjad, divji prašič, 
prehodno pa tudi jelenjad. Na levi, osojni strani grape 
so mirne cone kot zimovališča za gamsa in srnjad. 

Na pobočju Porezna, na 1.200 do 1.300 m n. v., je 
življenjski prostor divjega petelina. Po prof.Adamiču 
je na območju Porezna na nadmorski višini med 1.200 
in 1.300 m več rastišč, in sicer: strma severovzhodna 
in vzhodna pobočja na cerkljanski strani, severozahod
na pobočja na tolminski strani ter pobočja severno od 
jeseniške planine, ki predstavlja zgornji del Zakojške 
grape. 

Zaradi dobre naravne ohranjenosti in čiste vode je 
območje grape življenjski prostor številnih živalskih 
vrst. Podatkov o vrstah ni, z gotovostjo pa predpostav
ljamo, da številne, zlasti nevretenčarske vrste sodijo 
med ogrožene. Izvirna dela Porezna in Otavnika sta 
brez rib, zato sta zaradi čiste vode potencialna habitata 
za naselitev soške postrvi (Salmo marmoratus), ende
mične in ogrožene vrste ribe (ZVNKD 1997). 

4 PODOBA ZAKOJŠKE GRAPE V PRETEK
LOSTI 

Območje Zakojške grape danes pokriva gozd, ki 
je sestavni del gozdne krajine, ki se od Zakojce raz
prostira naprej po zahodnem pobočju Porezna. 

To območje je bilo v preteklosti prepredeno s trav
niki in senožetmi. Na strmih pobočjih je raztresenih 
nekaj domačij, ki so danes zapuščene. Te kmetije so 
se v preteklosti samooskrbovale, o čemer pričajo opuš
čeni mlini, žage in celo male hidroelektrarne. Območje 
je danes zaradi prevladujočega gozda bolj monotone, 
vendar je še mogoče ugotoviti, kje so se včasih raz
prostirale senožeti. Tam sta danes v večjem delu raz
širjena smreka in macesen, ki sta se na zaraščajočih 
senožetih najbolj uspešno pomladila. 

5 VARSTVENI STATUS NARAVNE IN KULTUR
NE DEDIŠČINE 

Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine 
Nova Gorica je leta 1997 izdelal elaborat z naslovom 
Vrednotenje Zakojške grape in pogo1ja Porezna z vi
dika varstva naravne in kulturne dediščine. Širše ob
močje Zakojške grape je predlagano za uvrstitev v 
bodoči inventar naravne dediščine v občini Cerkno. 
Ožje območje, ki zajema predvsem oba slapova in 
tipičen geološki profil mezozojskega razvoja sloven
skega bazena, je predlagano za razglasitev za naravni 
spomenik. 
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Kulturna dediščina na tem območju obsega stavbno 
dediščino, ki ja predstavlja poslopje nekdanje doma
čije, ter tehniške dediščino. V slednjo sodijo naprave, 
ki so kot pogonski vir uporabljale vodno energijo. Sem 
sodijo predvsem mlini, žage ter nekaj preprostih elek
trarn, ki so delovale še pred manj kot pol stole~a. Vsi 
ti objekti so zaradi izgube svoje prvotne funkcije začeli 
propadati. Večina objektov je danes porušenih in ones
posobljen ih za delovanje. Ponekod je še danes vidna 
žična napeljava elektrovoda, ki mestoma poteka po 
rastočih drevesih. 

6 REZULTATI 

6.1 Razvojne faze gozda 

Za celotno območje je značilno močno prepletanje 
razvojnih faz. Njihova prostorska razporeditev je po
sledica pes tr ih rastiščnih razmer, dostopnosti posamez
nih predelov v preteklosti ter stopnje sukcesije pri 
zarašča nju površin, ki so bile v preteklosti v kmetijski 
rabi. Površinski deleži posameznih razvojnih faz so 
prikazani na grafikonu 1, njihovo prostorsko razpore
ditev pa prikazuje karta. 

Največji delež zavzemajo debeljaki, ki se med sabo 
ločUo po drevesni sestavi in načinu nastanka. Prevla
dujejo debeljaki z dobro ohranjeno naravno drevesne 
sestavo. V njih prevladujejo bukev in ostali listavci, 
ki so značilni za rastišča na tem območju. Na povr
šinah, ki so bi!e nekoč namenjene kmetijski rabi, pre
vladujejo debeljaki z večinskim deležem iglavcev, 
predvsem smreke in macesna. Debeljaki se razprosti
rajo predvsem v osrednjem območju grape. V okolici 
nekdanjih kmetij se prepletajo s pionirskim gozdom 
in grmišči, ki porašča tudi robove skalnatih polic, ki 
presekata grapo v osrednjem delu. 

Nekoliko manjši je delež drogovnjakov, ki so po 
drevesnj sestavi dobro naravno ohranjeni Vezani so 
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na ekstremna rastišča na severnem robu Zakojške gra
pe ter na predele pod vasjo Zakojca, kjer so se sečnje 
izvajale bolj pogosto . 

Panjevci poraščajo večinoma strma prepadna po
bočja nad grapami in stranskimi pritoki. V drevesni 
sestavi prevladujeta bukev in čmi gaber, ki se na teh 
predelih pomlajujeta večinoma iz panjev. 

Pionirski gozd z gnnišči se pojavlja kot sukcesijski 
stadij na zaraščajočih travnikih. V drevesni sestavi teh 
sestojev se pogosto pojavljajo posamema drevesa plo
donosnih drevesnih vrst Uablane, hruške, oreh), ki so se 
ohranila iz preteklega gospodadenja na teh površinah. 

Debeljaki se v osrednjem delu mestoma prepletajo 
s pomlajenci in raznomernimi sestoji. Pomlajenci so 
nastali predvsem zaradi pomladitve v vrzelih, ki so 
nastale zaradi odmiranja poškodovanih dreves. Večjih 
površin mladja v teh predelih ni, kar nakazuje dolgo 
obdobje, ko se sečnje niso izvajale. 

6.2 Primerjava sestoj nib zgradb 

Zaradi velike naravne ohranjenosti območja 

Zakojške grape imajo debeljaki na površinah, ki so bile 
vedno gozdne, drevesne sestavo, v kateri se je ohrani lo 
naravno razme1je drevesnih vrst. To razmerje smo 
vzeli kot model za primerjavo z debeljaki, ki so nastali 
na zaraščajočih površinah. 

Debeljaki na zaraščajočih površinah so nastali z 
naravno pomladitvijo. Najbolj agresivna sta smreka 
in macesen. Ti dve vrsti se v takšnih razmerah naj
hitreje pomladita in se najbolj hitro razvijata. Delež 
listavcev na zaraščajočih površinah je precej majhen. 
Na grafikonih 2 in 3 je razvidna porazdelitev števila 
dreves po debelinskih stopnjah . Porazdel.itvi sta si zelo 
podobni pri skupnem številu dreves na hektar. V obeh 
primerih so prisotni trije izraziti vrhovi, ki se razvrstijo 
do 1 O. debelinske stopnje. Osrednji vrh pa se nahaja 
med 6. in 7. debelinsko stopnjo. 

drogovnjak 

O debeljak 

D pomlajenec 

D panjevec 

EJ raznomemi sest. 

lj! pionirski gozd z grm. 
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• DEBELJAK 

• POMLAJENEC 

0 RAZNOMERNI SEST. 

PANJEVEC 

• PIONIRSKI GOZD Z GRMTŠČI 

0 NEGOZD 

Karta 1: Razvojne faze v Zakojški grapi 

Najbolj opazna značilnost obeh grafov je zamen
jano razmerje med iglavci in listavci. Medtem ko na 
grafikonu 2 (zaraščajoče površine) prevladujejo iglav
ci, pa so le-ti na grafikonu 3 (ohranjen gozd) v izra
zitem minimumu. 

Deleži posameznih drevesnih vrst so predstavljeni 
na grafikonu 4. Razvidno je, da med iglavci prevla
dujeta smreka in macesen, med li stavci pa bukev. Ple
meniti listavci zavzemajo večji delež na zaraščajočih 
površinah kot v ohranjenem gozdu. Ostali li stavci (beli 

40 OJistavci 
35 iglavci 
30 

25 
20 
15 
10 

5 
o 

3 4 5 6 7 8 9 10 ( l 12 13 14 15 
Deb. stopnje 

Grallkon 2: Porazdelitev dreves na hektar po debelinskih 
stopnjah v sestoju na zaraščajoči površini 
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gaber, črni gaber, mali jesen, moko vec, breza, trepet
lika, nagnoj, siva jelša, češnja, hruška, jerebika) so 
združeni v skupni razred in so bolje zastopani v ohran
jenem gozdu. 

Izračun spremenjenosti naravne drevesne sestave 
smo naredili s primerjavo obeh debeljakov. Model 
predstavlja ohranjen naravni sestoj, za sestoj na zaraš
čajoč ih površinah pa smo izračunali stopnjo spremen
jenosti naravne drevesne sestave, in sicer na osnovi 
evklidskih razdalj, znaša pa kar 93,3 %. 

45 Diglavci 
40 listavci 

35 O skupaj 

30 
ro 25 
ž 20 

15 
10 

Deb. stopnje 

Gra fikon ~: Porazdelitev dreves na hektar po debelinskih 
stopnjah v ohranjenem debeljaku 
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Gra !"Ikon 4: Deleži drevesnih vrst v obeh sestoj ih 

6.3 Odmrla lesna masa 

S popisom odmrlih dreves na stalnih vzorčnih 
ploskvah in oceno pri opisih sestojev smo dobili po
datke o deležu odmrJe lesne mase. Le-ta predstavlja 
pomemben ekološki dejavnik, ki zagotavlja ohranjanje 
vrst, ki so vezane na podrta drevesa in stoječe sušice. 

Zakojška grapa (foto: Edo Kozorog) 
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Iz grafiko na 5 je razviden delež odmrJe mase. Veči
noma so to svetloljubne drevesne vrste listavcev, ki 
so zaradi sestopa začele izgubljati svetlobo. Zaradi 
zmanjšanja življenjske moči so ta drevesa hitreje pod
legla boleznim in poškodbam ter tako postopoma pro
padla. Delež odmrJe lesne mase v ohranjenih naravnih 
debeljakih znaša 3,5 %, v debeljakih na zaraščajočih 
površinah pa 7 %. 
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Grn!ikon : ; Deleži lesnih zalog odmrlega in živega drevja 

7 ZAKLJUČKJ IN RAZPRAVA 

Velika naravna ohranjenost območja Zakojške gra
pe je posledica preteklega obdelovanja kmetijskih po
vršin, ki je bilo prilagojeno naravnim danostim in 
skromnim potrebam za preživetje kmetij na tem ob
močju. S prenehanjem obdelovanja in z odseljevanjem 
se je začelo hitro zaraščanje kmetijskih površin. 

Kljub veliki naravni ohranjenosti pa rezultati ana
lize zaraščanja in strukture sestojev kažejo veliko stop
njo spremenjenosti naravne drevesne sestave na povr
šinah, ki so se v preteklosti obdelovale. Čeprav so si 
strukture sestoj ev po debelinskih stopnjah zelo podob
ne, pa je razmerje med iglavci in li stavci na zarašča
jočih površinah ravno obratno kot v ohranjenem goz
du. Iz tega je razvidna velika konkurenčnost smreke 
in macesna pri naravnem zaraščanju opuščenih košenic 
in travnikov. Takšna zakonitost velja za širše območje 
Zakojške grape in naprej proti Baški grapi ter Zakojci. 
Za te predele je značilno hitro zaraščanje kmetijskih 
površin, saj se odseljevanje s kmetij nadaljuje. 

Kljub navidezni homogenosti in monotonosti iglas
tih sestojev, ki nastajajo na opuščenili travniki11, pa 
razmere z vidika pestrosti babitatov ponekod niso ne
ugodne. K temu pripomore prisotnost posameznih plo
donosnih drevesnih vrst, ki so se ohranile iz časov 
poseljenosti tega območja. 

Nedostopnost območja Zakojške grape, ki otežuje 
racionalno rabo naravnih virov, ter varstveni status, 
ki mu ga je pripisala služba za varstvo narave, omo
gočata spremljanje zaraščanja Ln razvoja sestojev, ki 
je značilno za predele v širši okolici obravnavanega 
objekta. Zaraščanje kmetijskih površin je v tem pre
delu aktualen problem. Na osnovi narejene analize se 
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Zarašča joče 

lahko predvideva podoben razvoj na rastiščih, ki so 
podobna tistim v Zakojški grapi. Zaradi težko dostop
nih zaraščajočih površin in zaradi pomanjkanja zani
manja za njihovo obdelavo je pričakovati nadaljevanje 
trenda naraščanja gozdnih površin, na katerih bo pre
vladoval delež iglavcev, predvsem smreka in macesen. 

Med ugodne vplive zaraščajočih kmetijskih površin 
lahko štejemo prisotnost plodonosnih drevesnih vrst, 
ki imajo možnost ohranitve v takih sestoj ih. S tem se 
deloma omilijo monotone razmere v sestoj ih iglavcev. 
Bolj pestra izbira habitatov pospešuje prehod se sto jev 
v bolj razgibane zgradbe, tako po strukturi kot tudi po 
mešanosti drevesnih vrst. 
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Zavod za gozdove Slovenije 

Na 39. mednarodnem sejmu kmetijstva, gozdarstva 
in prehrane v Kranju, ki je trajal od 14. do 19. aprila 
2000, je Zavod za gozdove Slovenije sodeloval z 
naslednjimi dejavnostmi: 

l. Predstavitev na razstavnem prostoru ZGS na 
temo: Nega mladega gozda- ukrepi, učinki in denar
ne subvencije za lastnike gozdov 

Tema je bila prikazana s posterji, panoji in make
tami. Predstavljeno je bilo tudi orodje za nego mla
dega gozda. Poleg tega je bilo obiskovalcem na voljo 
gradivo, med katerim je bila nova zloženka za lastnike 
gozdov s predstavitvijo financiranja vlaganj v goz
dove. Na razstavnem prostoru so bili na voljo stalni 
dežurni za pojasnila in razlage obiskovalcem. 

2. Tekmovanje lastnikov gozdov v veščinah seč
nje drevja 

Tekmovanje je bilo v soboto, 15. 4. 2000. Nastopilo 
je 14 ekip iz vse Slovenije, in sicer v 4 disciplinah: 
zasek in podžagovanje, kleščenje z motorno žago, 
podiranje na balon, kombinirano podžagovanje. Prvo 
mesto je osvojila ekipa iz območne enote Postojna v 
zasedbi: Matije Gabrenje, Marka Kranj ca, Franca Logarja 
in Silva Tomšiča. Zmagovalci posamično so bili: zasek 
in podžagovanje: Matija Gabrenja (O.E. Postojna); 
kleščenje z motorno žago: Marko Kranjec (O.E. 
Postojna); podiranje na balon: Franc Svetanič (O.E. 
Murska Sobota); kombinirano prežagovanje: Adi 
Rošer (O.E. Slovenj Gradec). 

V dneh po tekmovanju so se v sodelovanju s Sred
njo gozdarsko in lesarsko šolo iz Postojne na poligonu 
zvrstile demonstracije varnega dela z motorno žago. 

3. Posvetovanje z naslovom Za človeka in naravo 
- predlogi za strategijo upravljanja z rjavim 
medvedom. 

V posvetovanje smo vključili probleme v krajih, 
kjer medved povzroča škodo in ogroža človeka, ter 

Gozdarski inštitut Slovenije 

Po uspelem obisku delegacije iz ETH Zurich so v 
začetku maja slovensko gozdarstvo in Slovenijo spoz
navali gozdarji iz Bosne in Hercegovine (Republika 
Srbska). Ekskurzij aje potekala v okviru projekta Teh
nična pomoč pri uvajanju programa gozdarstva v 
Bosni in Hercegovini, ki ga financira Evropska unija 
iz programa PHARE. Namen ekskurzije je bil bo
sanske gozdarje seznaniti: 
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Aktualno 

predloge za reševanje teh problemov. Uvodni referati 
so bili: 
-Problemi sobivanja človeka in medveda v občini 

Sodražica (župan občine Sodražica, g. Andrej Pogo
relc) 

- Problemi rejcev drobnice zaradi medveda na Koba
riškem (Franc Uršič, predstavnik rejcev drobnice s 
Kobariškega) 

- Vloga Zavoda za gozdove SlovenLje v usmerjanju 
razvoja živalskega sveta in lovskem načrtovanju 
(Miran Bartol, območna enota ZGS Kočevje) 

- Naloge Zavoda za gozdove Slovenije pri uresniče
vanju sklepov vlade za ureditev problematike pre
velike gostote rjavega medveda 

- Predlog strategije Ministrstva za kmetijstvo, goz
darstvo in prehrano za upravljanje z rjavim medve
dom (Maksimilijan Mohorič, državni sekretar za goz
darstvo, lovstvo in ribištvo) 

Posvetovanja se je udeleži lo okrog 70 udeležencev. 

Teden gozdov 2000 
Moto letošnjega Tedna gozdov bo Gozdar v službi 

narave in aoveka. V Tednu gozdov bo Zavod za goz
dove Slovenije sodeloval z Zvezo gozdarskih dmštev 
Slovenije oziroma z območnimj gozdarskimi društvi, 
predvidoma se bodo priključila tudi turistična društva. 
Z izbranim motom želimo poudariti vlogo javne goz
darske službe, ki mora biti odprta in usposobljena za 
delo z ljudmi, ki na različne načine posegajo v gozd 
in gozdni prostor. Teden gozdov bo od 28. 5. do 3. 6. 
2000. V ponedeljek, 29. 5., bo novinarska konferenca, 
na kateri bo Zavod za gozdove Slovenije predstavil 
poročilo o stanju gozdov in aktualne dogodke v zvezi 
z gozdovi ter skupaj z Zvezo gozdarskih društev do
gajanja v Tednu gozdov. 

Tone Lesnik 

- z organizacijsko in pravno ureditvijo gozdarstva v 
Sloveniji, 

- s stanjem gozdov, z operativnim usmerjanjem raz
voja in z izvajanjem del v gozdovih, 

- z nekaterimi gozdarskimi podjetji (lastoiška struk
tura, zmogljivosti, koncesije itd.), s podjetjem za 
proizvodnjo semenskega in reprodukcijskega mate-
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Aktualno 
riala (Mengeš) in s podjetjem lesnopredelovalne in
dustrije (Javor Pivka d.d .). 

Obisk je potekal od 8. do. 11. maja. 
Zadnji teden maja bo v Zagrebu (Hrvaška) potekal 

kongres TUFRO z naslovom OAK 2000. Tema kon
gresa bodo nižinski hrastovi gozdovi. S predstavitvami 
in referati se ga bo udeležilo večje število raziskoval
cev iz Gozdarskega inštituta Slovenije, ki aktivno ra
ziskujejo na omenjenem področju . 

Maja in prvi teden junija bodo potekale še zadnje 
pripravljalne aktivnosti (testiranje metode popisa, pri
prava priročnika za terenske ekipe, izbira lokacij za 
pripravljalni seminar itd.) pred letošnjim popisom po
škodovanosti gozdov. Popis bomo opravili v sodelo
vanju z Zavodom za gozdove. Potekal bo od zadnjega 

Stališča in odmevi 

Divji petelin in intenzivno gozdarstvo 

V zadnjem času je mag. Čas sam ali v soavtorstvu 
objavil nekaj raziskav o ekologiji i.n ogroženosti po
pulacij divjega petelina (Gozdarski vestnik št. 3/1999, 
Zbomik gozdarstva in lesarstva št. 57 in 60). Rdeča 
nit zak.Jjučkov vseh navedenih raziskav je stmjena v 
zadnji z ugotovitvijo, daje divji petelin pri nas ogrožen 
zaradi ;'močne ekspanzije neusmerjenega in moto
riziranega gorskega turizma, intenzivnega gozdarstva, 
plenilcev in nameščanja številnih krrnišč v zanemar
jene odmaknjene gozdove za divjega prašiča". Zlasti 
v zadnjem članku mag. Čas ugotavlja drastično upa
danje populacije divjega petelina predvsem v nižjih 
nadmorskih višinah, medtem ko je nad I .400 m popu
lacija še dokaj aktivna. Zato predlaga, da bi pas nad 
1.400 m n. v. razglasili za naravni park. 

Ocenjujemo, daje avtor na osnovi rezultatov razis
kav, v katere ne dvomimo, izpeljal nekaj napačnih 
zaključkov. Zlasti nas moti, daje avtor temeljne vzroke 
za upad populacije pripisal turizmu in, na kar smo 
gozdarji najbolj občutljivi, intenzivnemu gozdarstvu. 
Intenzivnost ni primeren izraz, če obravnavamo to 
ogroženo vrsto. Z vidika divjega petelina gre za pasiv
no gospodarjenje, ki ne upošteva zahtev te živalske 
vrste. Intenzivno gospodarjenje bi pomenilo, daje bil 
poseg v gozd usmerjen k ohranitvi habitata divjega 
petelina, tako rastišč, zi.movališč kot tudi odprtih povr
šin z jagodičevjem. 

Najvišjo gostoto populacije avtor ugotavlja na 
Smrekovcu, kjer gre v veliki meri za antropogene ses-
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tedna junija do sredine avgusta. V tem času bodo te
renske ekipe popisale stanje gozdov na okoli 700 
ploskvah (mreža 4 x 4 km) po vsej Sloveniji . To bo po 
letih 1987, 1991 in 1995 že četrta ponovitev popisa 
na omenjeni mrežL. Za letošnji popis je Gozdarski 
inštitut Slovenije pripravil izpopolnjena metodo, ki naj 
bi dolgoročno zagotovila predvsem nižje stroške po
pisa ob enaki kakovosti podatkov. Poleg izpopolnjene 
metode smo hkrati nekoliko zmanjšali število paramet
rov popisa. Izločili smo tiste, ki niso dah pričakovanih 
infonnacij. Metodologija popisa je vključena tudi v 
Pravilnik o varstvu gozdov (7. poglavje), ki ga priprav
lja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Robert Mavsar 

toje (sekundarne smrekove združbe), pedološko-eko
loške razmere pa so podobne tistim v Skandinaviji 
(tajgi), ki predstavljajo optimum areala divjega petelina. 
Značilne so tudi vsakoletne sečnje zlasti v zasebnem 
gozdu, zelo je izrazito tudi nabiralništvo in planinstvo. 

V letih 1986-1998 je obseg poseka in novogradenj 
gozdnih cest, ki jih avtor uvršča med glavne vzroke 
pešanja populacije, v Sloveniji drastično padel (KRAJ
ČIČ 2000), populacija divjega petelina pa se je zlasti 
na nižjih nadmorskih višinah zmanjšala. 

V gozdnem rezervatu Poljšak (GGE Luče, gozdni 
predel Veža, gorski gozd, 342 ba, razglašen pred več 
kot 20 leti) se številčnost populacije kljub možnosti 
nemotenega razvoja in miru ni povečala. Lani sta pela 
dva petelina. Na drugem bivalnem prostoru v istem 
gozdnem predelu (Podvežak, gorski gospodarski gozd, 
236 ha) pa divji petelin kljub rednim "motnjam" (po
sek, posegi v prostor) vztraja. 

Na Kraš ici nad Nazarjami je bilo v času, ko se je 
tam še oglašal petelin, su.kcesivno okrog 600 ha "frat'' 
z mladjem in buj nim jagodičevjem, ki so danes vse 
zarasle z letvenjak.i, drogovnjaki in debeljak.i različnih 
vrstnih struktur. 

Na območju Velike in Goteniške gore na Ribniško
Kočevskem, na šjršem območju rastišč divjega pete
lina, je bilo v prejšnjih desetletjih več skupinsko po
stopnega gospodarjenja s številnimi manjšimi in po
sameznimi večjimi jedri, kjer so posadili smreko. V 
zadnjem desetletju je več prebiral nega gospodarjenja. 
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Posajena jedra so pretežno v fazi gošč in lervenjakov, 
zato tudi izginja jagodičevje; le~tega je sedaj največ 
ob gozdnih cestah. Turizem petelina tu ne ogroža. 

Veliko izkušenj z gos podarjen jem za ohranitev divje
ga petelina imajo naši sosedi Avstrijci, ki ponekod zelo 
intenzivno gospodarijo za divjega petelina. ZeiJer in sod. 
( 1999) ugotavljajo, da so bili velikokrat preveč 

obremenjeni gozdovi s pašo in steljarjenjem v pretek
losti dober habitat za divjega petelina. Naraščanje 
lesne zaloge v Avstriji povzroča, da prej optimalni 
habitati postajajo za petelina vse bolj neprimerni. 

Zato upad številčnosti in krčenje življenjskega pro
stora divjega petelina v Sloveniji poleg globalnim 
(klimatskim) spremembam okolja pripisujemo pred
vsem: 
- zmanJsanju prehranske kapacitete, zlasti 
jagodičevja in mravljišč, 

- spremenjeni strukturi gozdov. 

Te razmere za obstoj populacij divjega petelina je 
človek v preteklosti mnetno omogočil s sečnjo v obliki 
kulis ali golosekov tudi zunaj petelinovega naravnega 
areala. Z zmanjšanjem intenzitete poseka, višanjem 
lesne zaloge, podaljševanjem pomladitvenih dob, tudi 
s pretežno naravnim pomlajevanjem so postale raz
mere za petelina neustrezne in se je umaknil. 

Če želimo divjega petelina ohraniti in krepiti, je 
najbolj intenzivno gospodarjenje potrebno v predelih, 
kjer je populacija divjega petelina najbolj ogrožena 
(npr. Dinaridi, nižje lege). Vse renaturacije divjega 
petelina v Evropi so v 20. stoletju propadle. Primerno 
gozdno in lovno gospodarsko načrtovanje in izvajanje 
paje pogoj za dolgoročno ohranitev te vrste. 

Podobni razlogi govorijo tudi proti ideji o razgla
sitvi gozdov nad 1.400 m nadmorske višine za naravni 
park. Intenzivno gospodarjenje za divjega petelina 
mora biti nujno tudi tu, če želimo populacijo ohranjati 
in krepiti. Menimo, da pasivno ohranjanje prostora nad 
1 .400 m n. v. tej ogroženi vrsti dolgoročno ne bi koris
tilo. Zavzemamo se za kompleksno in aktivno varstvo 
vseh redkih živalskih in rastlinskih vrst. Pri tem opo
zarjamo na napačne predstave nekaterih, da v mnogo
namenskem gospodarskem gozdu z visoko 1 es no zalo
go ter brez posegov ali z minimalnimi posegi človeka 
kar mrgoli vseh mogočih živalskih in rastlinskih vrst. 
Takšen gozd je navadna utopija, saj ustreza nekaterim 
ozko specializiranim vrstam. Gostota nekaterih vrst se 
bo v takem gozdu zmanjšala ali pa bodo vrste celo 
izginile (med njimi je morda divji petelin najmarkant
nejši, ni pa nujno najpomembnejši), druge pa se bodo 
številčno okrepile. 
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Stališča in od1nevi 

Divji petelin v gozdovih vse težje najde primerno jagodičevje 
(foto: Mirko Perušek) 

Zato je gozdarstvo Slovenije sedaj pred dilemo: 
- ali gospodariti petelinu primerno in povečati in

tenziteto poseka v obliki, ki petelin o ustreza, ter 
celo dopolniti in v praksi spremeniti razumevanje 
sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja (do
sedanje razumevanje, zlasti pa izvajanje načela traj
nosti v gozdarstvu, je morda soodgovorna za vrstno 
obubožanje, prebiralna zgradba in prebiral no gospo
darjenje na velikih površinah petelinu ne ustrezata), 

- ali pa petelina zlasti v nižjih nadmorskih višinah 
ne bo. 

Za proučevanje problematike divjega petelina se 
odpira potreba po vrsti nadaljnjih raziskovanj (fitoce
nološke raziskave, raziskave struktur gozda, prehran
ske kapacitete, raziskave o medvrstnih odnosih- pre
datorstvo in konkurenca, vpliv lovnega gospoda~enja 
itd.). 

Viri 

KRAJČlČ, D., 2000. Višina poseka v slovenskih gozdovih.
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ZEILER, H'. 1 BREUSS, M. 1 GOSSOW, H., 1999. Case 
examples and consequences for a forestry integrated 
capercaillie habitat management in ~entral Europe.
Submitted for the Proceedings of the 2nd International 
Wildlife Management Congress in Godollo, Hungary. 

mag. Darij Krajčič, Tone Kladnik, Mirko Perušek 

155 



tališca in od111evi 

Stališča javnosti o medvedu v Zgornji Selški dolini - odgovor na odmev 

V predzadnji številki Gozdarskega vestnika 
(GozdV št.l/2000)je bil objavljen odmev mag. Šinka 
na članek z naslovom Stališča javnosti o medvedu v 
Zgornji Selški dolini (GozdV št.9/1999). Avtorja pris
pevka dolguj eva bralcem Gozdarskega vestnika nekaj 
pojasnil v zvezi s kritiko mag. Milana Šinka. 

Pri izdelavi seminarske naloge sva želela proučiti, 
kaj vpliva na stališča izbranih javnosti, ki so domnevno 
različno vpletene v odnos do medveda. Omejila sva 
se na lokalno prebivalstvo, strokovno javnost in obis
kovalce proučevanega območja. Težišče raziskave je 
bilo odkriti dejavnike, ki soustvarjajo stališča omen
jenih skupin, ne pa stališča širše javnosti. 

Glavni del kritike leti na način anketiranja oz. na 
vzorčenje pri anketiranju. Pri izvedbi ankete sva upo
števala načelo ekonomičnosti raziskave in časovne 
omejitve, zato sva anketiranec izbirala naključno, gle
de na njihovo trenutno dostopnost. Lokalno prebi
valstvo sva anketirala na domovih, ob predpostavki, 
da razlogi, zakaj je kdo doma, niso povezani s člove
kovim odnosom do medveda. Vzorec anketiranih lo
kalnih prebivalcev je tako zajel 1,5 % celotne popu
lacije proučevanega območja in po spolni in starostni 
strukturi sovpada s podatki iz Centralnega registra 
prebivalstva. Težava je v tem, da Centralni register 
prebivalstva ne podaja objektivne slike, saj je v ne
katerih zaselkih na proučevanem območju prijavljenih 
več ljudi, kot pajih tam v resnici živi, ali pa so zaselki 
celo prazni. Območje raziskave je demografsko ogro
ženo, fiktivno stalno prebivališče pa nekaterim prinaša 
določene ugodnosti. Še dosti ležje izvedljivo pa bi bilo 
popolnoma neoporečno vzorčenje obiskovalcev ob
močja, ker "baza obiskovalcev" ne obstaja in ne mo
remo vedeti, kdaj bo vzorec v reprezentativnem odno
su s populacijo. 

Očitek mag. Šinka, da naslov razprave ne opredeli 
javnosti in da lahko bralec na vsaki strani zmotno 
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sklepa, da gre za širšo javnost vsaj na ravni Slovenije, 
preprosto ne drži. V vseh glavnih delih prispevka (v 
naslovu, izvlečku, ključnih besedah, uvodu, metodah, 
zaključkih in angleškem povzetku) lahko bralec pre
bere, da gre za raziskavo, ki je omejena le na Zgornjo 
Selško dolino. 

Spekulativna namigovanja na odločbo MKGP o 
odstrelu medvedov v celoti odklanja va. Prav tako za
vrača va očitke o vnaprejšnjih vrednostnih oz. ideološ
ko-etičnih stališčih v zaključkih. Raziskava naj bi bila 
po mnenju kritika čustvena in nestrokovna. Avtorja 
meni va, da so vrednostna stališča raziskovalcev legi
timna, dokler se ie-ta ne vmešavajo v razlago rezulta
tov: In kakšna so v resnici merila mag. Šinka glede 
vrednostnih opredelitev? Opozoriti želiva na njegovo 
nenačelno stališče do tega vprašanja, saj v kritiki naji
nega članka zahteva vrednostno oz. ideološko "steril
nost" raziskovalcev, drugič pa v eni od svojih kritik 
pravi takole: "Pričakovati popolno nevtralnost razis
kovalca je nerealno in nestrokovno. Na vsako analizo 
politike vpliva vrednostno opredelitev raziskovalca, 
vendar se ji raziskovalci poskušajo v čim večji meri 
izogniti." (GozdV, št.3/1998, str. 1 79). 

Po najinem mnenju ostaja osnovna ugotovitev ra
ziskave kljub omenjenim pomanjkljivostim nesporna. 
Negativne nastroJenosti do medveda ne pogojujejo 
izkušnje anketirancev z medvedom, kot bi pričakovali 
na prvi pogled, temveč je nestrpen odnos do medveda 
predvsem posledica vpliva okolja, s katerim se posa
meznik oz. skupina identificira. 

Za konec bi rada poudarila, daje bil namen članka 
spodbuditi kritično javnost k razmišljanju, ne pa vsil
jevati vnaprej znanih "resnic" o stališčih slovenske 
javnosti do medveda, kakor je to razumel mag. Šinko. 

Janez Logar, Urša Komac 
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Iz domače in tuje prakse 

Sodobne kurilne naprave in sistemi na lesno biomaso 
1\Jikc POGAČ' IK*. Robert KRAJNC** 

V sklopu preglednih člankov o tehnologijah pri
prave in rabe lesne biomase tokrat predstavljamo so
dobne sisteme za centralno ogrevanje stanovanjskih 
površin na lesno biomaso. Naprave za kurjenje na 
lesno biomaso delimo glede na namen uporabe na: 
- različne kotle za etažno ali centralno ogrevanje, 
- štedilnike, 
- kamine, 
- keramične peč-i (krušne peči) . 

Glede na nazivno moč delimo naprave za kurjenje na: 
- majhne (do I OO kWh), 
-srednje (do l MWh), 
- velike (nad 1 MWh). 

Za individualno ogrevanje praviloma zadostujejo 
majhne naprave, srednje so namenjene predvsem sku
pinskemu ogrevanju (ogrevanje manjšega zaselka ozi
roma manjšega števila hiš), veliki sistemi pa se upo
rabljajo v industriji ter za daljinsko ogrevanje strnjenih 
naselij (najsodobnejši sistem daljinskega ogrevanja 
deluje v Gornjem Gradu). V tem članku želimo pred
staviti sodobne kotle, namenjene centralnemu ogre
vanju individualne hiše (nazivna moč kotla je od 15 
do 1 OO kW). Take kotle lahko glede na obliko kuriva 
delimo na: 
1. kotle na pol ena, 
2. kotle na lesne sekance, 
3. kotle na lesne pe lete. 

V tej številki bomo predstavili le kotle na polena. 
V naslednji številki Gozdarskega vestnika pa bodo 
predstavljeni še kotli na lesne sekance in pelete. 

Proces zgorevanja lesa 

Za lažje razumevanje delovanja in s tem povezane 
prednosti sodobnih kotlov moramo razložiti proces 
zgorevanja lesa. Pri tem procesu se uporabljata dva 
zelo podobna izraza, ki se ju velikokrat zamenjuje: 
l. Zgorevanje: fizikalno-kemični proces spajanja gor

ljivih sestavin lesa s kisikom iz zraka, pri katerem 
se sprošča toplota. Zgorevanje lesa poteka v štirih 
fazah (Okolje, Leksikon Cankarjeve založbe). 

* N. P., univ. dipl. inž. gozd., GIS, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, SLO 

"'* R. K., GlS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO 
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2. Gorenje: spajanje snovi s kisikom ( oksidacija), pri 
katerem se sprošča energija kot toplota in deloma 
kot svetloba (PETA UER 1993 : Leksikon rasti inskih 
bogastev). 

1z preglednice je razvidno, da je gorenje le ena 
izmed štirih faz zgorevan}a. Faza dogorevanja je po
membna zaradi oksidacije ogljikovodikov, ki nastopi 
pri visokih temperaturah. V tem procesu ogljikovodilU 
razpade jo na co2 in vodo, sprosti pa se veliko toplotne 
energije. Zaradi tega se zmanjša onesnaženje ozračja 
z ogljikovodiki in s CO (grafikon l ). Tudi les ni okolju 
popolnoma neškodljivo kurivo, vendar lahko emisUe 
z ustrezno tehnologijo zmanjšamo. Puni, ki se sproš
čajo pri izgorevanju lesne biomase, so del naravnega 
kroženja elementov v naravi (ogljik, dušik itd.) in ne 
povzročajo dodatne obremenitve okolja. 

Gra likon 1· Emisije plinov pri zastarelih in sodobnih kotlih na 
polena (kg/TJ) 

so, NO, C,Hy 

DZastareli kotli 

co co, 
~Sodobni kotli 

Vir: Heinzen mit Holz, GSS Gen. M. B. H., 1995 

Prah 

V starejših kotlih na lesno biomaso potekajo le prve 
tri faze izgorevanja lesa. Zaradi pomanjkanja zraka pa 
je faza gorenja nepopolna. Pri nepopolnem izgorevan
ju, kjer je premalo kisika, nastajajo škodljivi ogljikov 
oksid, saje in katran. Pri sodobnih kotlih je izgoreva Ini 
prostor (kurišče) razdeljen na dva dela, na primarno 
in sekundarno kurišče . V pri marnem kurišču potekajo 
prve tri faze izgorevanja. Dogorevanje lesnih plinov 
(četrta faza izgorevanja) pa poteka v sekundarnern 
kurišču, kamor dovajamo predgreti sekundami zrak. 
Z dogorevanjem plinov se zmanjša količina saj in ka
trana, izkoristek peči pa se poveča tudi nad 90 %. 
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Pregledni ca 1: Faze izgorevanja lesa 

Faza Potrebna temperatura Spremembe lesa 

Sušenje do 100 " C lzhlapevanje vode 

Uplinjanje od !OO do 160" C Razvijanje gorljivih lesnih plinov 

Gorenje od 150 do 600 " C Piroliza trdnih delov lesa (celuloza, hemiceluloza, Jignin itd .), sproščanje lesnih 
plinov, oksidacija 

Dogorevanje nad 600 o C Dogorevanje lesnih plinov 

Nova generacija kotlov na polena (dolžina polen od 
25 do 100 cm) 

Glavne prednosti sodobnih kotlov na polena so torej 
večji izkoristki, manjše onesnaževanje ozračja ter 
manjša poraba časa za nalaganje in čiščenje kotla. 
Največja pomanjkljivost paje relativno visoka nabav
na cena kotlov. 

Bistvo sodobnih kotlov na polena je v dvodelnem 
izgorevalnem prostoru. V primarnem kurišču, v kate
rega naložimo polena, potekajo prve tri faze izgore
vanja. V sekundarnem lrurišču (komora za sekundarno 
zgorevanje) poteka faza dokončnega izgorevanja vro
čih plinov. Za uravnavanje procesa izgorevanjaje po-

Prerez sodobnega kotla na polena 
l Primarno kurišče s poleni 
2 Sekundarno kurišče za izgorevanje dimnih plinov 
3 Ventilator za prisilno dovajanje zraka 
4 Lambda sonda 
5 lzmenjevalec toplote 
6 Mehanski čistilec dimnih kanalov 
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membno dovajanje primarnega in sekundarnega zraka, 
ki je v primeru sodobnih kotlov največkrat prisiljeno 
(s pomočjo ventilatorja). 

Pomembna komponenta sodobnega kotla je lambda 
sonda, ki na osnovi analize plinov (meri količino ne
porabljenega kisika v dimnih plinih) uravnava dova
janje zraka in s tem neposredno vpliva na proces izgo
revanja. 

Učinkovitost kotlov povečamo z vgradnjo dodat
nega hranilnika toplote. Pri takem sistemu se viški 
toplote samodejno preusmerijo v hranilnik toplote (re
zervoar z vodo). Ko kurivo v peči dogori, avtomatski 
krmilnik preklopi na odvzem toplote iz hrani ln ika, tako 
da ogrevamo prostore tudi takrat, ko v kotlu ne gori. 
S takim sistemom omogočimo boljše izk.oristke, po
raba časa za dnevno polnjenje kotla pa se zmanjša 

- (kotel polnimo le enkrat alt dvakrat dnevno). 
Cene peči se gibljejo od 1,000.000 do l ,500.000 

SIT. Cene so odvisne od nazivne moči kotla in od 
dodatne opreme (hranilnik toplote, lambda sonda). 
Cena kotla (30 kW), predstavljenega v prerezu (slika 1 ), 
skupaj s hranilnikom toplote (1.500 litrski rezervoar 
za vodo), lambda sondo in izolacijo za hranilnik top
lote, je 1,300.000 SIT (cena ne vključuje DDV-ja). 

Kotel na polena, hranilnik toplote in bojler za segrevanje 
sanitarne vode (foto: proizvajalec FROUNG) 
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Gozdna naravoslovna učna pot Mali Vrh 

V tednu gozdov v letu 1999 smo na Malem Vrhu 
pri Trebeljevem, tako rekoč v osrčju Slovenije, odprli 
in svojemu namenu predali novo gozdno naravoslovno 
učno pot. Urejena je kot knjiga na prostem o naravi in 
gozdu v njej. Namenjena je ljubiteljem narave, na
ključnim sprehaja1cem, šolarjem, lastnikom gozdov in 
tudi večjim poznavalcem gozdov, skratka vsem, ki 
želijo osvežiti in izpopolniti svoje vedenje o naravi in 
gozdu. 

Ljubljančanom je pot dostopna iz Zaloga in iz Sos
trega, po dolini Besnice, prek Trebeljevega. Dostop 
je možen tudi iz Šmartnega pri Litiji ( 14 km), za Do
lenjce pa iz Višnje Gore (9 km). Izhodišče poti je pri 
Kamnikarjevi domačiji, kmetiji odprtih vrat in pri
jaznih ljudi. Pot je krožna in je speUana po obstoječih 
poteh in deloma po gozdni cesti zaselka Mali Vrh z 
rahlim spustom do najnižje točke na 560 m nadmorske 
višine in na koncu z vzponom do 680 m nadmorske 
višine. Na samem začetku ponuja pot čudovite ved ute 
po okoliških vaseh (Janče, Prežganje) in zasavskem 
hribovju, nato obide nasad iglavcev, ki je posledica 
golosečnje v preteklosti , ter postopoma preide v revni 
kmečki gozd malih gozdnih posestnikov, nas skozi 
panjevski gozd čudovitih skulptur šopov domačega 
kostanja pripelje do gozdnega roba in naprej do velike 
jase v zaraščanju. Od tod se nam pomua razgled na 
Ljubljano v daljavi, za oddiha željne obiskovalce pa 

Umetniška stvaritev narave 
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je urejeno počivališče. Zadnji del poti se vzpne po 
apnenčastem svetu do nadmorske višine 680 m in tu 
se s pomočjo vsebinske table seznanimo z varovalno 
vlogo gozda. Za lahkoten sprehod po dva kilometra 
dolgi učni poti zadostuje ena ura, za bolj pozorno pre
biranje knjige na prostem pa naj si obiskovalec vzame 
vsaj še eno dodatno uro časa. Po poti ga bodo usmer
jaJe markacije v podobi prijaznih dvobarvnih gobic. 

Pot je opremljena s 15 večjimi in s tekstom boga
timi vsebinskimi tablami ter z 8 manjšimi infonnativ
nimi tablami. Table so lepega videza, prijetno toplih, 
oranžnorumenih barv v kombinaciji s temno zeleno, 
zaradi večje trdnosti in obstojnosti pa so vpete v lesen 
okvir z nadstreškom. Tekst na tablah je zaradi različnih 
kategorij obiskovalcev in njihovih potreb po pridobitvi 
infonnacij o gozdu posredovan na več nivojih, z raz
lično velikostjo črk in z različno barvo podlage na 
tabli. Naslov table zgovorno opredeljuje pod njim po
drobneje predstavljene vsebine. V zgornjem, zelenem 
delu table je osnovni tekst, namenjen seznanjanju vseh 
obiskovalcev z najosnovnejšimi vsebinami obiskane 
točke učne poti. Za večjo predstavljivost sledi pra
viloma na vsaki tabli zgovorna ilustracija z domi
selnimi in nazornimi predstavitvami vsebine. Pod njo 
je na svetlem delu table zgoščen podrobnejši tekst o 
obravnavani temi. Ta del je namenjen obiskovalcem, 
ki so si za obisk poti vzeli dovolj časa in ki so se 

Bogato razraščen panjevski šop bukovega drevja (obe foto: 
Zoran Gre es) 
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odločili s potjo in njenimi vsebinami podrobno sez
naniti in se globlje zami si iti o delovanju in pomenu gozda. 

Vsebinske table so poglavja v knjigi na prostem. 
Vsako poglavje ima svoj naslov, vsako predstavlja 
tematsko zaključeno celoto, hkrati pa je sestavni de] 
bogate knjige o življenju gozda. Predstavitvena tabla 
je uvodno poglavje z naslovom Gozdna naravoslovna 
učna pot. Sledi poglavje Gozd je bogastvo, v katerem 
so predstavljene splošnokoristne funkcije gozda. V 
poglavju o sonaravnem usmerjanju razvoja gozda je 
obiskovalcem predstavljena zgrešenost smrekov ih ruo
nokulrur in pot za vzpostavitev naravne zgradbe gozda. 
Poglavje Nazaj h gozdu- zakaj in kako se družimo? 
razlaga zaraščanje travnikov z združevanjem dreves 
v šope in njihov pomen za razvoj gozda. Zgradba goz
da je v poglavju Gozd je hiša življenja domiselno pred
stavljena kot hiša s vsemi potrebnimi elementi, nevsil
jivo pa je razložena tudi pestrost življenja v gozdu in 
njen pomen za krogotok snovi 1n energije v gozdu, za 
ohranjanje gozda in njegov razvoj. Poglavje Razvojna 
obdobja gozda na zanimiv način vzporeja razvojna 
obdobja človeka z razvojnimi obdobji gozda in s tem 
zahtevne in nestrokovnjakom težko razrunljive vsebine 
posreduje na zanimiv in jasen način. V poglavjih Nega 
gozda in Usmerjanje razvoja gozda se nikdar ne za
ključije sistematično razložen pomen nege pri gospo
darjenju z gozdom za vse razvojne stopnje gozda. 
Živalski svet v gozdu je predstavljen v poglavju Gozd 
niso le drevesa, posebno poglavje paje namenjeno tudi 

Društvene vesti 

gozdnemu robu. Odziv narave na nespameten vpliv 
človeka nanjo je razložen v poglavjih Narava pa dela 
po svoje in Ko se usta vdaj o, pogačo pa manjša ... 
Raznolikost rastišč ter pestrost rastlinskih in živalskih 
združb sta predstavljeni v poglavju Vse v naravi je 
enh·atno in neponovljivo. Zaraščanju je namenjeno 
poglavje Nazaj h gozdu, zadnje poglavje knjige pa 
razlaga varovalno vlogo gozda. Pomembno vlogo pri 
predstavitvi in razumevanju napisanega imajo domi
selne in privlačne ilustracije. 

Z informativnimi tablami so v samopredstavitvi 
zanimivo predstavljena posamezna drevesa (rdeči bor, 
bukev, hrast graden), bršljan, lišaji, panjevski gozd in 
odmrlo drevo. 

Knjiga na prostem je napisana v poljudnemjeziku, 
prisrčno in z bogatim besednim zakladom pa avtor 
Zoran Grecs, univ. dipl. inž. gozd., pritegne pozornost 
obiskovalcev in vzpodbudi njihovo domišljijo, tako da 
je razumevanje teksta lažje in pomnjenje večje. Obis
kovalcem je namenjena tudi sliko vita zloženka, ki jo 
lahko dobijo na centralni enoti Zavoda za gozdove 
Slovenije, v Ljubljani, in na Kamnikarjev) kmetiji. V 
izogib poležavanju doma in spoznavanju lepot narave 
brez živega stika z njo knjiga na prostem vabi, da si 
jo ob prijetnem sprehodu po malovrš]cjh gozdovih pre
beremo in tako preživimo lep dan. 

Vabljeni! 

Teja Koler-Povh 

Izmenjalni teden z nizozemskimi študenti gozdarstva (25. 3.- 1. 4. 2000) 

Konec marca smo člani DŠG organizirali izmen
jarni teden z nizozemskimi študenti gozdarstva. Sez
nanili smo jih z nekaterimi izmed mnogih naravnih 
lepot Slovenije. 

Za začetek smo se odpravili na Kočevsko, kjer smo 
si ogledali pragozd Krokar. Po Kolpi smo se spustili z 
rafti in dokaj mimo vožnjo sami popestrili. Iz Kočev
ske smo se odpravili do Kostanjevice. Gozdarji Zavoda 
za gozdove Slovenije so nas peljali v Krakovski gozd 
ter nam predstavili gospodarjenje s poplavnimi goz
dovi. Naslednji dan smo raziskovali okolico Idrije in 
po naključju naleteli na spravilo lesa na stm1em terenu. 
Obiskali smo tudi Trento. Tam nas je pričakalo sne
ženje, kar je Nizozemce zelo navduši lo. Zaradi snega 
nismo mogli prečkati Vršiča, zato smo se odpravili v 
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Piran. Zadnji dan smo se sprehodili po Ljubljani in v 
pivnici Kra Kra zaključili naše druženje. 

Med potepanjem po Sloveniji smo Nizozemcem 
pripravili tudi nekaj tipičnih slovenskih jedi, zraven 
pa postregli še z značilnimi slovenskimi pijačami. Nad 
nekaterimi so bili zelo presenečeni, vendar so pojedli 
in popili vse. Kljub slabemu vremenu in nekaj pro
blemom z avtomobili smo skupaj preživeli čudovit in 
nepozaben teden. Obisk jim bomo vrnili konec oktobra. 

Za denarno in materialno pomoč se zahvaljujemo 
vodstvu DŠG, uslužbencem Zavoda za gozdove Slo
venije, Medexu ter vsem posameznikom in organiza
cijam, ki so nam nesebično priskočili na pomoč . 

Marko Koren 
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Gozdarstvo v času in prostoru 

Drugo državno sekaško tel<movanje lastnikov gozdov 

Ko smo se lansko leto, po prvem tekmovanju, ki 
smo ga organizirali za lastnike gozdov, popolnoma 
premočeni poslavljali, je bila želja vseh, da bi tako 
tekmovanje ponovili (kar smo tekmovalcem tudi ob
ljubili) in da bi prihodnje leto imeli na tekmovanju 
nekoliko lepše vreme, kajti lansko je bilo podobno 
vesoljnemu potopu. Ker obljuba dela dolg, smo torej 
letos na Zavodu za gozdove Slovenije v sodelovanju 
z GoreJ1jskim sejmom d.d. iz Kranja pripravili drugo 
sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. To aktivnost 
smo predvideli v programu dela ZGS za letošnje leto 
ter tako že predhodno postavili okvire, v katerih naj 
bi jo izvedli, in sicer naj bi ekipe pripravili na vsaki 
enoti ZGS, naj bi bili tekmovalci izključno lastniki 
gozdov, ki naj bi &e po možnosti v preteklosti udeležili 
katere izmed oblik izobraževanja, ki potekajo na ZGS, 
ter naj bi bile ekipe oblikovane na podlagi izbirnih 
tekmovanj, kjer bi bilo za to seveda zanimanje. Tako 
oblikovana merila so bila tudi objavljena v razpisu 
tekmovanja in kot taka postala uradno meriJo za 
oblikovanje ekip. Da smo se odločili za sodelovanje z 
Gorenjskim sejmom, smo imeli več razlogov. Na tem 
sejmu je ponavadi veliko obiskovalcev, na njem smo 
že v preteklosti postavili poligon za podobne aktiv
nosti, nudili pa so nam še vrsto drugih ugodnosti; torej 
več kot dovolj razlogov, da bomo tudi v prihodnje 
pripravili kakšen skupen projekt. 

Kakšen je pravzaprav namen takega tekmovanja? 
Osnovni namen je seveda popularizacija varnega dela 
v gozdu, poudarjanje pomembnosti uporabe primernih 
osebnih zaščitnih sredstev in opreme za delo ter po
membnosti uporabe pravilnili tehnik dela. V času pri
prav na tekmovanje in izbirnih tekem je bilo v ta proces 
vključeno kar lepo število ljudi, ki so izvedeli marsikaj 
novega in koristnega za nadaljnje delo. Kdor je hotel 
priti v ekipo, je moral tehniko dela z motorno žago 
dobro obvladati, tekmovati je bilo dovoljeno le s pri
merno opremljeno in vzdrževana žago, brez uporabe 
osebnih zaščitnih sredstev pa se na tekmi ni bilo pa
metno pojaviti, saj je nad vsem bedela stroga sodniška 
ekipa. 

Naj še nazadnje nekaj povemo o samem tekmovan
ju. Potekalo je 15. aprila 2000, v času mednarodnega 
sejma kmetijstva, gozdarstva in prehrane v Kranju. 
Tekmovalo se je v štirih disciplinah: podiranje droga 
na balon, kleščenje z motorno žago, zasek in podža
govanje ter kombinirano prežagovanje. Ker je vsaka 
OE ZGS pripravila po eno ekipo, je vse skupaj tek-

GozdV 58 (2000) 3 

movalo 56 tekmovalcev. V nasprotju z lanskim letom 
so nam bili letos bogovi bolj naklonjeni in nam podarili 
ne sicer ves čas sončno, vendar kljub temu dokaj suho 
vreme, kar je še dodatno prispevalo k dobremu tekmo
vaJnernu ozračju med udeleženci pa tudi dokaj števil
nimi gledalci in organizatorji . Višek tekmovanja je bita 
seveda razglasitev rezultatov, podelitev pokalov naj
boljšim in zelo vabljivih praktičnih nagrad, ki so jih 
prispevali razni sponzorji, dobili pa so jih prav vsi 
udeleženci. 

Kako so se tekmovalci in ekipe odrezali , je raz
vidno iz rezultatov. Poslovili smo se z "na svidenje 
prihodnje leto'', predvsem tisti, ki niso dosegli žele
nega rezultata, trdno odločeni, da bodo prihodnjič še 
bolj nabrušeni, zmagovalci pa prav tako trdno odlo
čeni, da se prav lahko ne bodo pustili premagati. Pod
robnejše rezultate tekmovanja si labko ogledate na 
spletni strani ZGS. Naj na koncu izkoristim priložnost 
in se vsem, ki so kakor koli pomagali pri pripravab in 
izvedbi tekmovanja, najtopleje zahvalim. Brez velike 
angažiranosti vseh prireditev ne bi tako dobro uspela, 
kot je. 

Disciplina: Zasek in podžagovanje 
l. Matija Gabrenja, OE Postojna 
2. Vilko Furman, OE Maribor 
3. Mirko Štern, OE Slovenj gradec 

Disciplina: Kleščenje z motorno žago 
l. Marko Kranjec, OE Postojna 
2. Anton Planinšek, OE Nazarje 
3. Rado Šahtler, OE Maribor 

Disciplina: Podiranje droga na balon 
l. Franc Svetanič, OE Murska Sobota 
2. Dušan Pajk, OE Novo mesto 
3. Marko Žgavec, OE Tolmin 

Disciplina: Kombinirano prežagovanje 
l. Adi Rošer, OE Slovenj gradec 
2. Miha Brenčič, OE Ljubljana 
3. Zvonko Fifer, OE Maribor 

Ekipni vrstni red: 
l. OE Postojna 
2. OE Maribor 
3. OE Novo mesto 
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Gozdarstvo v času in prostoru 

Zasek in podžagovanje Skupinska fotografija vseh tekmovalcev (obe foto: Jošt Jakša) 

Mednarodno posvetovanje IUFRO delovne skupine S 6.06-03 Extension 
"Working under a dynamic framework - Forest ownership structures and 
Ex tension'', Bled 4. do 8. oktober 1999 

Nobenega dvoma ni, da umnega, človeku in gozdu 
prijaznega gozdarjenja ni, če pri tem niso uporabljena 
znanja in dognanja, ki nam jih po eni strani nudijo 
dolgoletne izkušnje, po dn1gi pa najnovejša spoznanja 
gozdarske in drugih znanosti. Šitjenje znanja, infor
macij in izkušenj ter izobraževanje in poučevanje na 
različnih nivojih so torej temeljnega pomena kadar 
hočemo in če hočemo ohraniti oziroma izboljšati stanje 
gozdov, obenem pa trajno zadovoljiti različna priča
kovanja tistih, ki so bolj ali manj tesno povezani z 
gozdovi . Predstavitev lastnih znanj ter izmenjava iz
kušenj na področju gozdarskega izobraževanja je bilo 
vodilo pri oblikovanju štirih posvetovanj delovne sku
pine S6.06-03 Extension, ki so bili organizirani po 
zadnjem IUFRO kongresu. 

Skoraj na vseh smo sodelovali tudi Slovenci, na njih 
predstavljali svoje izkušnje, istočasno pa tesno nave
zovati stike s strokovnjaki iz drugih držav, ter tako tudi 
na izkušnjah drugih bogatili lastna znanja. Zato se nam 
na Zavodu za gozdove Slovenije (ki je med drugim 
tudi član fUFRA) ni bilo težko odzvati na prošnjo, da 
bi enega od posvetovanj te delovne skupine organizi
rali v Sloveniji. Zakaj je bila naša država, predvsem 
pa naše gozdarstvo za pripravo take delavnice zani
mivo, moramo iskati v dejstvu, da so spremembe druž-
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benega sistema tako pri nas, kot v drugih državah 
srednje in vzhodne Evrope v zadnjih letih privedle do 
popolnoma novih odnosov med različnimi subjekti, ki 
v delovanju gozdarstva nastopajo. Verjetno je eden 
glavnih razlogov zato popolnoma nov odnos do last
nine, ki je v teh državah dobila čisto drugačno vlogo, 
kot jo je imela v preteklosti. Take spremembe postav
ljajo nove izzive in nova področja dela za gozdarsko 
stroko, raziskovalne organizacije, fakultete, državne 
ustanove in seveda za same lastnike gozdov, kar se 
posebej izraža v tem, kako bo stroka širila oziroma 
pripeljala svoje bogato znanje do uporabnika. 

Posvetovanje z naslovom "Working under a 
dynamic framework- Forest ownership structures and 
Extension" je potekalo na Bledu med 4.in 8. oktobrom 
leta 1999. Odprla sta ga državni sekretar na MKGP g. 
Maksimiljan Mohorič in predsedujoči delovne skupine 
g. James Johnson, poleg nj iju pa sta nekaj nad trideset 
udeležencev pozdravila še direktor ZGS g. Andrej 
Kermavnar in vodja OE Bled g. Andrej Avsenek. 
Računali smo & pestro sestavo strokovnjakov iz raz
ličnih delov sveta. Na začetku je tako tudi kazalo, 
kasneje paje to pestrost nekoliko pokvarila kriza ozi
roma vojna na Kosovu. Tako smo na koncu zbrali 
udeležence iz Nemčije, Italije, Združenih držav, Indije 
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in Slovenije. V petih, delavno zelo intenzivnih dneh 
je bilo predstavljeno 22 referatov, ki so v grobem ob
ravnavali naslednje teme : 
- prenos znanja in njegov pomen, 
- organiziranost lastnikov gozdov in povezave med 

njimi, 
- uporaba informacijskih tehnologij, 
- metode dela in izkušnje. 

Referati so predstavljeni v zborniku. Tiskanega je 
mogoče dobiti na Zavodu za gozdove Slovenije, objav
ljen je na spletni stani ZGS, kdor pa želi, ga lahko dobi 
tudi na zgoščenki. 

Poleg samega posvetovanja smo pripravili dve eks
kurziji- poldnevno na Pokljuka, kjer so se udeleženci 
seznanili z gozdarjenjem v pogojih, ki jih narekuje 
nacionalni park, celodnevna pa nas je vodila v Kra
kovski gozd in okolico Kostanjevice. V sklopu simpo
zija je bilo organizirano tudi posvetovanje na temo, 
kako pomagati mladim gozdarskim kadrom pri izpo
polnjevanju svojih znanj na področju izobraževanja. 
Zadnji dan smo delo zaključili z delovnim sestankom 

. prostoru 

Udeleženci posvetovanja (foto: Jurij Beguš) 

IUFRO skupine, kjer so bile v grobem začrtane usme
ritve dela za obdobje po kongresu v Maleziji. 

Naj na koncu izkoristim priložnost in se zahvalim 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli, daje vse teklo tako, 
kot je bilo zamišljeno, saj je bilo po odzivih sodeč delo 
dobro opravljeno. 

Jurij Beguš 

Kadri in izobraževanje 

Pregled višješolskih diplomskih nalog diplomantov Oddelka za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, zagovarjanih 
v letu 1999 

DEBELJAK, Janko 
STANJE GOZDNIH CEST IN POTREBNA VIŠINA SREDSTEV ZA NHHOVO OPTIMALNO 

VZDRŽEVANJE V OBČINI LOŠKI POTOK.- 1999, IX, 56 s. 
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: doc. dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 22. 2. 1999 

ŽAGAR, Andrej 
GOSPODARJENJE Z GOZDOVI BUKVE S PRJMESJO TISE V ŠENTOŽBOLTU.- 1999, VJil, 122 s. 

Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: doc. dr. Dušan Robič, datum zagovora: 22. 2. 1999 

ŠČUKA, Tomaž 
GOZDARSKO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI.- 1999, VI, 33 s. 

Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 22. 2. l999 

VRLINIČ, Rajko 
ZNAČILNOSTI LASTNINSKIH RAZMER V GOZDOVIH NA OBMOČJU GOZDNEGA REVIRJA STARI 

TRG OB KOLPI.- 1999, VII, 36 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Andrej Benčina, datum zagovora: 23. 2. 1999 
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Kaclri i11. izobraževa11.je 

WEBER, Tiberij 
PROUČEVANJE PROIZVODNEGA PROCESA IZDELAVE LESNIH SEKANCEV S SEKALNIM STROJEM 

JENZ AZ 50.- 1999, VII, 27 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Igor Potočnik, datum zagovora: 23. 2. 1999 

GERL, Robert 
PRIMERJAVA MED STANDARDOMA JUS D.B ... (1979) IN SIST 1014 (1998) ZA HLODE IGLAVCEV.-

1999, VIII, 34 s. 
Mentor: prof. dr. Marjan Lipoglavšek, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 23. 2. 1999 

TRUDEN, Anton 
GOZDNO GOSPODARSTVO KOT GOZDARSKO IZVAJALSKO PODJETJE V REVIRJU JAVORJE.- 1999, 

XII, 55 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 23. 2. 1999 

ŽALEC, Leopold 
POMEN GOZDNE CESTE V REVIRJU DRAGATUŠ - GOSPODARSKI ENOTI STARI TRG.- 1999, VIII, 

44 s. 
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: doc. dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 22. 2. 1999 

KMETIČ, Jure 
UPORABA DROBILCA AHWI PRI ČIŠČENJU POVRŠIN ZA RAZLIČNE NAMENE.- 1999, X, 54 s. 

Mentor: doc. dr. Boš~ an Košir, recenzent: doc. dr. Igor Potočnik, datum zagovora: 22. 2. 1999 

ANZELJC, Stanko 
MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE ZASEBNIH LASTNIKOV GOZDOV Z OBMOČJA LOŠKEGA POTOKA 

V DELO V DRŽAVNIH GOZDOVIH.- 1999, VIII, 40 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 23. 2. 1999 

TURK, Darko 
VZPOSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA V KATASTRSKI OBČINI GOLNIK.- 1999, VII, 31 s. 

Mentor: prof. dr. Milan Hočevar, recenzent: doc. dr. Andrej Bonč ina, datum zagovora: 29. 3. 1999 

ČADEŽ, Peter 
ZNAČILNOSTI HABITATOV GAMSA (Rupicapra rupicapra L.) V OSREDNJEM DELU KARAVANK IN 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE PRIMERNOSTI NA PRIMERU DOBRČE.- 1999, XIII, 86 s. 
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 31. 3. 1999 

LIČER, Franc 
USPEŠNOST NASELITVE IN POPULACIJSKA DINAMIKA MUFLONA (Ovis amon musimon Schraber 

1782) NA TOLMINSKEM IN V TRNOVSKEM GOZDU.- 1999, Xl, 86 s. 
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 31. 3. 1999 

ŠUBIC, Janez 
PREBIRALNO GOSPODARJENJE V GE RAVNE.- 1999, XIII, 162 s. 

Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: prof. dr. Marko Accetto, datum zagovora: 31. 3. 1999 

ŠTERBENC, David 
ANALIZA VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST V GOZDNOGOSPODARSKEM OBMOČJU KOČEVJE.-

1999, IX, 58 s. 
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 31. 3. 1999 
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Kadri izobraževa11.je 
ŠTERN, Franjo 
GOSPODARSKI NAČRT ZAJAKŠETOVO GOZDNO POSEST.- 1999, IX, 71 s. 

Mentor: prof. dr. Iztok Winkler~ recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 28. 4. 1999 

FURMAN~ Marko 
DENACIONALIZACIJA V REVIRJU POLJČANE IN GOSPODARJENJE Z VRNJENIMI GOZDOVI.- 1999, 

VII, 45 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 28. 4. 1999 

KLANČNIK, Alojzij 
NASTANEK IN RAZVOJ DOMAČE GOZDNE VELEPOSESTI: (primer veleposesti Milana Lenarčiča).- 1999, 

VIII, 38 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 28. 4. 1999 

PRAZNIK, Miroslav 
POZNAVANJE IN URESNIČEVANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI LASTNIKOV CELKOV PRI 

GOSPODARJENJU Z GOZDOM.- 1999, VI, 72 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 28. 4. 1999 

MUZNIK, Damijan 
ŠIRITEV JELENJADI (Cervus e/aphus L.) NA ŠIRŠEM OBMOČJU CERKLJANSKE IN TOLMINSKE.-

1999, IX, 63 s. 
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 18. 6. 1999 

ČERNE, Tomaž 
NAČRT UPRAVLJANJA S PROSTOŽIVEČIMI ŽIVALMI IN NJIHOVIMI HABITATI KOT SESTAVINA 

GOZDNOGOSPODARSKEGA NAČRTA GOSPODARSKE ENOTE GRČARICA.- 1999, IX, 53 s. 
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 21. 6. 1999 

KOVAČIČ, Marko 
VLOGA GOZDNE CESTE VOLČE SOLARJI ZA REVITALIZACIJO OBMEJNIH KRAJEV V POSOČJU.-

1999, X, 41 s. 
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 21. 6. 1999 

LAVRIČ, Marko 
RAZVOJ GOZDNIH PROMETNIC V GGE GRČARICE OD ZAČETKA 19. STOLETJA DO DANES.- 1999, 

VIII, 46 s. 
Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 21. 6. 1999 

NOČ,R~ko _ 
RABA IN VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V REVIRJU ŽIROVNICA.- 1999, VU, 39 s. 

Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 21. 6. 1999 

JURCA, Aleksander 
SOCIALNOEKONOMSKE ZNAČILNOSTI LASTNIKOV ZASEBNIH GOZDOV NA OBMOČJU 

GOZDNEGA REVIRJA DEBELA GORA.- 1999, IX, 52 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 9. 7. 1999 

RUS, Mirko 
SOLASTNIKI GOZDOV KOT SPECIFIČNA LASTNIŠKA KATEGORIJA.- 1999, VIII, 33 s. 

Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 9. 7. 1999 
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Kaclri in izobraževanje 

TURK, Emil 
GOSPODARJENJE Z IZOLIRANO ZASEBNO POSESTVIJO V REVIRJU DRŽAVNIH GOZDOV.- 1999, 

VIII, 47 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 9. 7. 1999 

KERNEŽA, Janko 
UČINKI SEČNJE lN SPRAVILA LESA PRI SNEžNIK D.D. PO LETU 1980.- 1999, VIII, 47 s. 

Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 20. 7. 1999 

PIRC, Dušan 
CESTE ZA PREVOZ LESA V REVIRJU VELIKA LOKA.- 1999, IX, 49 s. 

Mentor: doc. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 20. 7. 1999 

AVSENIK, Mitja 
PRIMERNOST TRAKTORJA MASSEY FERGUSON 375-4WD ZA DELO V GOZDU.- 1999, VIII, 55 s. 

Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: doc. dr. Igor Potočnik, datum zagovora: 20. 7. 1999 

TOMPA, Iztok 
ANALIZA DELOVNIH PROCESOV NA LESNEM SKLADIŠČU RIBNICA.- 1999, IX, 78 s. 

Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 20. 7. 1999 

RUSKOVSKI, Janko, ROLIH, Gorazd 
UGOTAVLJANJE GOSTOT POPULACIJ VELIKIH RASTLlNOJEDCEV lN RABE HABITATNIH TIPOV 

Z METODO ŠTETJA IZTREBKOV.- 1999, VII, 64 s. 
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 21. 7. 1999 

MUHIČ, Jožef 
PREGLED GOSPODARJENJA Z RJAVIM MEDVEDOM (Ursus arctos L.) NA KOČEVSKEM PO 2. 

SVETOVNI VOJNI.- 1999, XIII, 95 s. 
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 21. 7. 1999 

KOVAČ, Andrej 
PROIZVODNA SPOSOBNOST RASTIŠČ BUKOVIH GOZDOV ASOCIACIJE HACQUETIO- FAGETUM 

V OBMOČJU TURJA lN GOR.- 1999, IX, 80s. 
Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: doc. dr. Jurij Diaci, datum zagovora: 30. 8. 1999 

SLAPNIČAR, Marko 
GOZDOVI lN GOZDNOGOJITVENI PROBLEMI V OBMOČJU PLANINE lN DEBEČ.- 1999, VII, 104 s. 

Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: prof. dr. Marko Accetto, datum zagovora: 30. 8. 1999 

PRIDIGAR, Igor 
ANALIZA PRIDOBIVANJA STELJIVA IZ STELJNIŠKIH BOROVIJ OKROG PIRNIČ POD ŠMARNO 

GORO.- 1999, Xl, 103 s. 
Mentor: mag. Dušan Robič, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 30. 8. 1999 

MARUŠIČ, Jože 
POZNAVANJE IN URESNIČEVANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI LASTNIKOV GOZDOV PRI 

GOSPODARJENJU Z GOZDOM V GOSPODARSKI ENOTI JEZERŠČAK.- 1999, XII, 62 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Boš1jan Košir, datum zagovora: 30. 9. 1999 

ŽELE, Simon 
POVEZOVANJE LASTNIKOV GOZDOV V KMETIJSKO GOZDARSKO ZADRUGO PIVKA.- 1999, VII, 

36 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Boš1jan Košir, datum zagovora: 30. 9. 1999 
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Kadri in izobraževanje 

KLAVS, Miloš 
PRIPRAVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PONOVNO IZMERO NA STALNIH VZORČNIH 

PLOSKVAH.- 1999, VII, 39 s. 
Mentor: prof. dr. Milan Hočevar, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 4. 11. 1999 

POBERAJ, Kristjan 
POMEN OHRANJENIH GOZDOV V AGRARNI KRAJINI SPODNJA BRDA.- 1999, VIII, 38 s. 

Mentor: prof. dr. Boštjan Anka, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 4. 11. 1999 

VELIKAJNE, Božo 
GOSPODARJENJE Z GOZDOVI DVOLASTNIKOV V GOZDNOGOSPODARSKI ENOTI GORICA.- 1999, 

X, 95 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 4. 11. 1999 

ZADRA VEC, Bojan 
PROBLEMI GOSPODARJENJA Z ZASEBNIMI GOZDOVI V VINORODNEM OBMOČJU GORIŠKIH 

BRD.- 1999, X, 48 s. 
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 4. 11. 1999 

ŽNIDARŠIČ, Andraž 
GOZDNI POŽAR NAD NASELJEM KORITNICE IN NJEGOVE POSLEDICE.- 1999, IX, 46 s. 

Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Maja Jurc, datum zagovora: 5. 11. 1999 

MAUČIČ, Marko 
RAST IN RAZVOJ DIVJE ČEŠNJE (Prunus avium L.) V HALOZAH.- 1999, XI, 81 s. 

Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: doc. dr. Jurij Diaci, datum zagovora: 15. 12. 1999 

VANER,Rado 
ANALIZA POPISA OBJEDENOSTI MLADJA GOZDNEGA DREVJA NA OBMOČNI ENOTI MARIBOR.-

1999, XI, 73 s. 
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof. dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 15. 12. 1999 

MEDIŽEVEC, Matija 
UGOTAVLJANJE ZARAŠČANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ S POMOČJO AEROFOTOPOSNETKOV V 

K. O. DANJE IN SORICA.- 1999, X, 39 s. 
Mentor: prof. dr. Milan Hočevar, recenzent: prof. dr. Boštjan Anka, datum zagovora: 21. 12. 1999 

Obvestilo 

Pregled pripravila 
mag. Teja Koler-Povh 

33. EFNS, Estonija 2001 

33. evropske tekme gozdarjev v smučarskem teku bodo potekale od 11. do 18. 2. 2001 v estonskem mestu 
Otepaa. Za prijave je še dovolj časa s prijavami pa morajo po hiteti tisti, ki bi želeli v Estonijo potovati z letalom. 

Avstrijski kolegi so poslali ponudbo za letalski prevoz, ki znaša 4.390 ATS (odhod Dunaj) oz. 5.490 ATS 
(odhod Celovec). Odhod je v nedeljo, 11. 2. 2001, povratek pa v soboto, 17. 2. 2001. 

Prijavite se čimprej, najkasneje pa do 10. 6. 2000. Informacije dobite pri Janezu Konečniku, kjer se lahko 
tudi prijavite, in sicer v službi: ZGS OE Kočevje, tel. 061 853 331 ali doma, tel. 061 858 137 (zvečer). 
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ZVEZA 
GOZDARSKIH 

DRUŠTEV 
SLOVENIJE 

Dnevni red: 
I. del 

Vabimo Vas na redni letni 

OB Č N 1 Z BOR, 

ki bo v četrtek, 9. junija 2000, s pričetkom ob Il 00 uri, 
v dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije, 

Večna pot 2, Ljubljana. 

l. Otvoritev Občnega zbora in izvolitev organov zbora 
2. Poročilo o delu ZGDS v obdobju od maja 1998 do danes in program dela do maja 2001 
3. Poročilo o delovanju območnih društev in pomembnejše akcije v letu 2000 
4. Poročilo in program dela uredništva Gozdarskega vestnika 
5. Poročilo nadzornega odbora in potrditev zaključnega računa za leto 1999 
6. Razno - razprava 

Il. del 

ZVEZA 
GOZDARSKIH 

DRUŠTEV 
SLOVENIJE 

Po končanem zboru Vas ob 13°0 uri vabimo, da se pridružite predstavitvi enega izmed popotovanj vaših 
stanovskih kolegov z diapozitivi in prijetnemu druženju ob manjši zakuski. 

Vabljeni vsi člani in tisti, lU vas zanima tudi društveno življenje gozdarjev. 
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Glavni urednik 1 Editor in chief 
Borut Urankar 

Uredniški odbor 1 Editoria/ board 
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l. mednarodni znanstveni kongres 
Biologija in ekologija dvoživk in plazilcev Alp - 1.-3. september 2000, Nazarje, Slovenija 

Organizator: DPPVN v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Maribor, DAPTF Slovenija, pod okriljem MZT Občine Nazarje 

DPPVN- Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave Vas vabi na prvi mednarodni znanstveni kongres z naslovom Biologija in 
ekologija alpskih dvoživk in plazilcev. Kongres bo potekal od l. do 3. septembra 2000 v Nazarjih. 

Cilji kongresa so: 
· predstaviti nove rezultate s področja raziskav o alpskih dvoživkah in plazilcih; 
· promovirati raziskave dvoživk in plazilcev na območju Alp; 
· vzpostaviti sodelovanje med amaterskimi in profesionalnimi raziskovalci in izmenjava izkušenj; 
· predstaviti izkušnje v naravovarstvu na primeru dvoživk in plazilcev kot bioindikatorskih vrst; 
· predstaviti možnost vključevanja dvoživk in plazilcev v vzgojno-izobraževalni proces v okviru biologije, naravoslovja in 

okoljske vzgoje. 
Uradni jezik na kongresu bo angleščina. 

Program 
Znanstveni program bo potekal tri dni, in sicer v obliki predavanj, postrskih predstavitev in okrogle mize. Konferenca bo 
predvidoma potekala po naslednjem dnevnem redu: 
petek, l. 9.: dopoldan: registracija udeležencev, popoldan: znanstveni program, zvečer: uradna otvoritev, družabna večerja 
sobota, 2. 9.: dopoldan: znanstveui program, popoldan: ekskurzija 
nedelja, 3. 9.: dopoldan: znanstveni program, popoldan: uradni zaključek 

Prispevki in publikacije 
Ustne predstavitve bodo časovne omejene na 20 minut, vključno z diskusijo na koncu predstavitve. 

1 

Postri: velikost mora biti 120 (višina) x 90 (širina) cm, pri pripravi postra upoštevajte, da mora biti tekst viden z razdalje 
olaog enega metra. 
IzvleČki predstavitev (ustnih in postrskih) bodo natiskani pred kongresom in jih bodo udeleženci prejeli pri registraciji. 
Izvlečki morajo biti v angleščini, dolgi do 250 besed, brez grafov in tabel. Izvlečki naj bodo poslani po elektronski pošti 
(glej spodaj), shranjeni kot obogateno besedilo (rtf.). Prav tako naj bo označeno, ali gre za ustno ali postrsko predstavitev. 
Po kongresu bo tiskan tudi zbornik celovitih prispevkov. 
Zbornik: tekst za zbornik, ki bo tiskan po kongresu, oddaj te Nuši Vogrin, in sicer v dveh kopijah na papirju in na disketi, 
shranjeno kot obogateno besedilo (rtf.). Tekst lahko pošljete do 15. 9. 2000 na elektronski naslov (glej spodaj). Prispevki 
morajo biti napisani v angleščini, z dvojnim razmikam med vrsticami. Prispevki morajo vsebovati izvleček, uvod, metode, 
rezultate, diskusijo in literaturo. 

Ekskurzija, ki bo organizirana med kongresom, bo brezplačna, ogledali pa si bomo Zgornjo Savinjsko dolino. 
Po konferenci bo možna organizirana ekskurzija na območje Dobrovelj (naravna in kulturna dediščina). 

Registracija 
Vsi, ki se nameravate udeležiti kongresa, to sporočite organizacijskemu odboru (glej spodaj roke!). Vaša prijava naj vsebuje: 
ime in priimek, vaš naslov (vključno z elektronsko pošto), naslov prispevka in izvleček. 

Plačilo registracije 
Registracija znaša 65 EUR in vk.Jjučuje: program in izvlečke predstavitev, osvežilne pijače med odmori in ekskurzijo. 
Plačilo registracije v višini 13.000 SIT je potrebno nakazati na ŽR DPPVN, Ptujska c. 91, 2327 Rače: 51800-620-00016 
05 1257110-0322412, Nova KBM. Navedite tudi namen plačila (registracija- alpine meeting). Registracijo je potrebno 
plačati do l. 7. 2000, po tem datumu in na konferenci bo znašala 18.000 SIT. 

Prehrana bo možna v gradu Vrbovec in drugih gostiščih v Nazarjih, namestitev pa v hotelu Štonnan in okoliških kmečkih turizmih. -

Kontaktni naslov organizacijskega odbora: 
DPPVN, Nuša Vogrin 
Ptujska c. 91, SI-2327 Rače, Slovenija 
Faks: 00386 02 788 30 51, E-mail: milan.vogrin@guest.ames.si 

Roki: 
15. 6. 2000 - Prijava in izvlečki 
l. 7. 2000 - Plačilo registracije 
Na kongresu - tekst za zbornik 



SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO 
TOLMIN d. d. 

Brunov drevored 13, 5220 Tolmin 
tel.: 386 65 18 11 300 
faks: 386 65 81 820 
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• OPRAVLJAMO SEČNJO IN SPRAVILO LESA
SPECIALIZIRANI SMO ZA ŽIČNIČARSKO SPRAVILO 
TUDI NA NAJBOLJ ZAHTEVNIH TERENIH, 

• IZVAJAMONEGOVALNAINVARSTVENADELA 
GOZDOV, 

• PROJEKTIRAM O, GRADIMO IN VZDRŽUJEMO GOZDNE 
CESTE IN VLAKE TER OPRAVLJAMO MINERSKA IN 
DRUGA ZEMELJSKA DELA, 

• NUD[MO SERVISNE STORITVE ZA GOZDARSKE, 
KMETIJSKE IN GRADBENE STROJE, 

• ODKUPUJEM O LES NA PAN JU IN NA KAMIONSKI CESTI, 

• PRODAJAMO GOZDNE LESNE SORTIMENTE RAZNIH 
DREVESNIH VRST IN KAKOVOSTI TER DRUGE GOZDNE 
PROIZVODE, 

• OMOGOČAMO, DA TUDI VI DOBITE REVIJO CENEJE. 
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJ1e.N1!H 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 prtspevku 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. Avtorjj 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 :z;a pripra·vo prispevkov 
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim 

strojem, z dvojnim razmi kom med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRO-zgradbo (uvod, 
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim in angleškim 
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščen im povzetkom, ključnimi 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 označiti zaporedno in jih dodati na koncu. Latinska imena morajo biti izpisana 
ležeče (Abies alba Mili., Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (Treg.ubov 1957)). Vire med besedilom 
se navaja po harvardskem načinu (BR OO KS et al. 1992, GILMER 1 MOORE 1 968a). Neavtorizirane 
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.: ' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med 
besedilom citirane vire in literaturo se navede na koncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po 
abecednem redu priimkov prvih avtorjev oziroma po abecednem redu naslova dela, če d'elo ni 
avtorizirana. ·Vire istega avtorja je treba razvrstiti kronološko in z dodano črko, če gre za več del 
istega avtorja v istem letu. Primeri: 
BAGATELJ, V. , 1995. Uvod v SGML.- L!RL: http://vlado.mat.uni-lj .si/vlado/sgml/sgmluvod .. htm. 
BROOKS, O. J./ GRANT, G. E./ JOHNSON, E./ TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal 

of Forestry, 43, 2, s. 21-24. 
GILMER, H. 1 MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Canka~eva založba, 589 s. 
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cest.-
~ Ljubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s. 
ZGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika les nega kuriva tudt 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. 
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90. 

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 izri~ani 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 urednik. 

Uredništvo GV 
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Teden gozdov 2000 

Konec maja je tako kot že vrsto let potekal Teden gozdov. 
V tem času smo gozdarji spet na različne načine sporočali 
javnosti pomen gozdov in opozarjali na odnos do gozda. V 
kar dolgem obdobju (več kot 20 let), odkar se je začela ta 
vsakoletna prireditev, so se zvrstile različne teme oz. naslovi, 
ki so bili vodilo Tedna gozdov. V zadnjih letih se za skupen 
naslov dogovorita Zavod za gozdove Slovenije in Zveza 
gozdarskih društev. Letos smo se dogovorili za moto Gozdar 
v službi narave in človeka. Biti v službi v tem naslovu 
pomeni veliko več, kot le hoditi v predpisanem času nekam 

v službo. Biti v službi narave in človeka kot gozdar se navezuje na poslanstvo 
gozdarstva kot dejavnosti in gozdarja kot posameznika v tej dejavnosti. 
Gozdarstvo Slovenije ni povezano z enotno oblikovanim besedilom poslanstva, 
v katerem bi bile zajete vse organizacije oziroma dejavnosti gozdarstva in v 
katerem bi se lahko prepoznali s svojim delom vsi, ki delajo v gozdarstvu. 
Nedvomno pa so vse gozdarske dejavnosti prvenstveno namenjene človeškim 
interesom. Ob zadovoljevanju teh interesov z dobrinami gozda, materialnimi in 
ne materialnimi, postane pomembna skrb za našega skupnega dobrotnika -gozd. 
Ta pripada kot lastnina mnogim lastnikom, kot dobrina z mnogimi vlogami pa 
vsem ljudem. Ker vsi ljudje na tak ali drugačen način vplivajo na gozd, so zanj 
tudi vsi odgovorni.· Pri tem pa potrebujejo profesionalno pomoč gozdarjev na 
različnih področjih. Za jasno opredeljevanje ter nenehno osveščanje za 
odgovoren odnos do gozdov smo odgovorni predvsem gozdarji, in sicer na 
pedagoškem področju za oblikovanje dobrih strokovnjakov, ki bodo znali ravnati 
z gozdom in z ljudmi, pa naj bodo to lastniki gozda, obiskovalci gozda ali 
sodelavci, na znanstvenoraziskovalnem področju za kakovostne in gozdarskim 
dejavnostim koristne raziskave, v javni gozdarski službi za kakovostno usmerjanje 
gospodarjenja z gozdovi in svetovanje ter osveščanje lastnikov in javnosti, v 
gozdarskih podjetjih za vzorno profesionalno delo pri izvajanju sečnje, spravila, 
gojenja in varstva gozdov, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
za dobro gozdarsko politiko, na inšpekciji za učinkovit nadzor, v Zvezi gozdarskih 
društev za povezovanje gozdarjev na različnih področjih in oblikovanje etičnega 
kodeksa gozdarjev. Prispevati z vzorno dejavnostjo na svojem področju k skupni 
odgovornosti za gozd je morda osnova za skupno poslanstvo vseh organizacij 
ter ustanov v gozdarstvu. Na to naj nas opominja moto letošnjega Tedna gozdov. 
Pa še to: čeprav je osnovno gibalo gozdarske dejavnosti človeški interes v gozdu, 
je v motu Tedna gozdov 2000 na prvem mestu narava. Človek lahko danes s 
svojo močjo marsikdaj že premaga naravo, čeprav kratkoročno in sebi v škodo. 
Zato je prav, da damo v naših prizadevanjih prednost naravi, saj bomo na ta 
način dolgoročno koristili tudi človeškim interesom. 

Tone Lesnik 
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Znanstvene razprave 
GDK: 149.74 Ursus arctos (L.): 151.2: (497.12 Alpe): (450 Alpe) 

Analiza habita ov rj vega medveda v alps em prostoru Slovenije in 
Italije 
Brown Bear Habitat Analysis in the Alpine Reg ion of Slovenia and !tab 

Matjaž PROSEN* 

Izvleček: 

Prosen, M.: Analiza habitatov rjavega medveda v alpskem prostoru Slovenije in Italije. Gozdarski vestnik, št. 4/ 
2000. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 15. Prevod v angleščino: Matjaž Prosen. 

Julijske Alpe predstavljajo severozahodno mejo dinarske populacije rjavega medveda. Območje naše raziskave 
pokriva približno 8.500 km2 alpskega in predalpskega hribovja Slovenije in Italije. Analiza podatkov kaže na precejšnje 
razlike med slovenskim in italijanskim delom območja raziskave. Medtem ko je medved na slovenskem delu opazno 
povezan s prisotnostjo ljudi, pa kaže, da se na italijanskem delu ljudi izogiba . Razlike v ohranjenosti gozda v Sloveniji 
in Italiji so pogojevale različen odziv medveda na motnje v habitatu. Medved je v obeh državah vezan na prebivališča 
človeka, ki mu predstavljajo dopolnilni vir hrane. Glavni razlog, zakaj je ta povezava bolj očitna v Sloveniji, je dejstvo, 
da lahko medved najde skrivališče tudi v bližini vasi, medtem ko si mora medved v Italiji poiskati mirne cone nekaj 
kilometrov stran od naselij . Zaradi slabše sposobnosti gozda v Italiji, da nudi kritje, ima vznemirjanje večji vpliv na 
italijanskem kot na slovenskem delu območja raziskave. 

Ključne besede: rjavi medved, Ursus arctos, geografski informacijski sistem, areal razširjenosti , habitat, model habitata, 
Alpe. 

Abstract: 
Prosen, M.: Brown Bear Habitat Analysis in the Alpine Region of Slovenia and Italy. Gozdarski vestnik, No. 4/2000. 

ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 15. Translated into English by Matjaž Prosen. 
The Jul ian Al ps represent the north-western border of the Dinaric brown bear population. A research area covers approxi

mately 8,500 km2 in the countries of Slovenia and Italy. Analysis of data shows an important difference between a bear 
behavior on each side of the border. Whi!e the bear from the eastern part is strongly attached to a human presence, it seems 
to avoid human settlements in the western part. Different forest conditions result in a different bear response on human 
presence in the area. The bear is almost certainly attached to human presence as a supplementary food source in both paris 
of the area. The ma in reason for the attachment between encounters and human settlements which is more strongly evident 
in the eastern part, lies in the fact that the bear there is able to find the cover near human settlements, while in the western 
part it needs to find a day rest away from the human presence. Because of low abilrty of forest to provide the cover, human 
activities in Italy have generally wider effect on the bear habitat selection. 

Key words: brown bear, Ursus arctos, geographic information system, distribution area, habitat, habitat modelling, 
Alps. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Osrednje območje rjavega medveda v Sloveniji predstavlja tudi severni 
rob dinarske populacije . Medvedje, ki zapuščajo osrednje območje in se 
selijo proti severu in zahodu, predstavljajo edini potencialni vir za ponovno 
naravno poselitev vzhodnih Alp (ADAMIČ 1992). Z analizo habitata na 
območju Alp in predalpskega prostora Slovenije in Italije smo ugotavljali 
razlike v izbiri habitata na obeh straneh meje. Kot nekakšno vodilo pri 
oblikovanju modela potencialnega habitata smo uporabili sledeče izjave. 
Pri upravljanju z ekosistemi imamo ponavadi opravka z velikimi površinami 
in dolgimi časovnimi periodami. Zaradi zapletene dinamike ekosistemov 
se pogosto predpostavlja, da morajo biti tudi modeli, ki te sisteme opisu
jejo, podobno zapleteni. Prav tu pa pragmatičen pristop pokaže svojo 
vrednost; odgovor na zapletenost ekosistemov leži v drastični (vendar 
inteligentni) poenostavitvi, ki bo pravilno osvetlila namen raziskave 
(STARFIELD 1997). Kljub napredku v tehnikah spremljanja živali ostaja 
medved težaven objekt študija, predvsem zaradi nizke populacijske go-
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Slika 1: Model potencial nega ha
bitata ~avega medveda v Alpah 
Image 1: Model of potential brown 
bear habitat 
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state, velikih teritorijev, skritega življenja in odmaknjenosti območij, kjer 
živi (PEL TON et al. 1977). Poleg tega raziskave medveda trpijo zaradi 
majhnega vzorca in izbrani osebki vedno ne predstavljajo populacije. Ta 
napaka se lahko še poveča z individualističnim vedenjem medveda (VAN 
MANEN 1997). 

2 OBMOČJE RAZISKAVE 
2 STUDY AREA 

Območje raziskave zajema Julijske Alpe (slika 1 ). Na območju Italije 
sovpada z upravno mejo regije Furlanija-Julijska krajina, na slovenski 
strani pa zajema Triglavski narodni park in predalpsko hribovje na jugu. 
V obeh državah območje meji z Avstrijo. Geografsko predstavlja območje 
jugovzhodni del Alp. 

3 METODE 
3 METHODS 

Podatke o lokacijah medvedov sta prispevala prof. Miha Adamič z Odd. 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete in Stefano 
Filacorda z Odd. za živalsko produkcijo univerze v Udinah. Za območje 
Slovenije smo dobili 276, za območje Italije pa 83 lokacij opaženih med
vedov. Oddelek za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire je od Geodetske 
uprave Republike Slovenije odkupil pravice za uporabo digitalnih kart 
slovenskega dela območja raziskave. Digitalne karte italijanskega dela 
območja so last regionalne direkcije prostorskega planiranja. Italijanski 
podatki so se nahajali v dveh različnih koordinatnih sistemih: Gauss-Boaga 
in UTM, zato smo ju morali prirediti slovenskemu Gauss-Krugerjevem 
koordinatnemu sistemu. 

Za povezavo podatkov v geografski informacijski sistem (GIS) in pro
storsko analizo smo uporabili programski paket ldrisi. Iz zbranih pro
storskih podatkov smo izdelali sloje, ki so imeli za osnovo kilometrsko 
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kvadratna mrežo. Izdelani sloji so za vsak kvadrant podajali informacije 
o deležu pokritosti površine z gozdom, o deležu pokritosti površine s 
skalovjem, o oddaljenosti središča kvadranta od najbližjega naselja, o 
najbližji javni prometnici in najbližji površinski vodi. S klastrsko analizo 
smo ugotovili, da medved na vzhodnem delu območja raziskave bistveno 
drugače izbira habitat kot medved na zahodnem delu. Območje smo z 
digitaliziranjem razmejili ročno glede na lokacije medvedov, ki so pripadale 
enemu ali drugemu klastru. 

Za posamezno območje smo izračunali pričakovano in opaženo vred
nost lokacije medveda ter izdelali karte verjetnosti za vsak sloj posebej. 
Pri izdelavi kart verjetnosti smo uporabili funkcijo: 11=cos2a, kjer je v primeru 
monoton o naraščajoče funkcije a definiran kot (x -a) 1 (b -a) x TC/2. je 
x > b, 11=1. Točka a predstavlja vrednost, ko se verjetnost dvigne nad O, 
točka b pa vrednost, ko se verjetnost približa vrednosti 1. 

Model smo izračunali po metodi Multi-Criteria Evaluation, varianti 
Weighted Linear Combination (WLC). WLC pri modeliranju upošteva 
težnostne koeficienta (TF; v izvirniku trade-off weight), na podlagi katerih 
slabše pogoje enega faktorja kompenzira s kombinacijo drugih faktorjev. 
Težnostni faktorji določajo, s kakšno kombinacijo se bo kompenzacije 
izvajala. Vzemimo primer treh faktorjev, ki pozitivno delujejo na nek pojav 
s težnostnimi koeficienti 2, 1, 1. Kvadrant bo imel enako vrednost, če je v 
njem prisoten prvi faktor oziroma če sta prisotna hkrati drugi in tretji faktor. 

Za izdelavo modela smo uporabili sledeče težnostne faktorje (TF). 
Delež gozda TF 1, saj gre za najpomembnejši faktor, ki nudi hrano in 
zavetje, neposredno pa vpliva tudi na vse ostale faktorje. Za oddaljenosti 
od naselij in javnih prometnic smo določili TF 0,5. Z obema slojema merimo 
vpliv urbanih površin na habitat. Na območju vasi se sloja aditivno združita 
in predstavljata vrednost 1 za združen vpliv naselij in cest. Deležu skalovja 
in oddaljenosti od površinskih vod smo pripisali TF 0,25. V primeru teh 
dveh slojev gre za opredeljevanje tistih kakovosti habitata, ki se jih da 
najlažje kompenzirati: odsotnost vode s prehranjevanjem z zelišči zgodaj 
zjutraj, ko na njih še leži rosa, ter zmanjšano prehransko ponudbo skalovja 
s plodonosnim grmovjem na gozdnem robu. 

Na podlagi podatkov iz dveh klastrov smo za celotno območje izdelali 
dva ločena modela in ju med sabo primerjali. Končni model smo sestavili 
tako, da smo iz obeh kart potencialnega habitata izrezali tisti del, ki 
prostorsko ustreza izbranim podatkom, in oba izreza spojili v celovit model. 

4 REZULTATI 
4 RESULTS 

Na podlagi klastrske analize smo območje razdelili na vzhodni in za
hodni del. Meja, ki ločuje območji, poteka od avstrijske meje po grebenu, 
ki ločuje Slovenijo in Italijo, na območju Breginja pa zavije proti Čedadu 
in naprej proti morju. Območji sta ločeni na severu z alpskim grebenom, 
na jugu pa z urbanim območjem Padske nižine. V nadaljevanju bomo 
uporabljali kar izraza slovenski del za vzhodni ter italijanski del za zahodni 
del območja raziskave, kljub temu da razmejitev ni strogo politična. 

Količino habitata v odnosu do posameznega faktorja smo definirali kot 
velikost prostora, ki ustreza posameznim razredom tega faktorje. S T
testom za neodvisne vzorce smo primerjali količino habitata na območju 
slovenskega in italijanskega dela (tabela 1 ). 
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Povprečje Stand . odklon Povprečje Stand. odklon t F Neparametrični p 
Me an Std. dev. Me an Std. dev. Nonparametric 
SLO SLO 1 1 P value 

Delež gozda 
Forest cover share 29,0 39,5 51,1 46,7 28,77 1,40 0,001 
(%) 

Oddaljenost od vasi 
Distances from villages 1,80 2,67 2,3 2,7 10,99 1,03 0,001 
(km) 

Oddaljenost od prometnic 
Distances from roads 0,73 1,13 1,2 1,5 20,81 1,84 0,001 
(km) 

Oddaljenost od vod 
Distances from water 3,70 5,73 2,4 3,3 15,49 2,99 0,001 
(km) 

1 

Delež skalovja 
Rock cover share 
(%) 

Tabela 1: Razlike v količini prosto
ra med slovenskim in italijanskim 
delom območja 
Table 1: Differences in bear ha
bitat availability in east and west 
part 

Grafikon 1. Prime~ava izbire ha
bitata - gozdnatost 
Graph 1: Comparison of bear ha
bitat selection - forest cover 
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Zaradi razlik v količini habitata ter razlik v številu lokacij med ·slovenskim 
in italijanskim delom smo primerjali relativne podatke. Z relativno primer
javo postanejo razlike med dvema območjema bistveno manjše (grafikoni 
1-5). Območje raziskave na obeh straneh meje predstavlja alpsko krajino . 
Delež skalovja je zato bolj ali manj enak na obeh območjih (grafikon 2). 
Prav tako je podoben vpliv cest in naselij, saj se gradnja le·teh v alpskem 
prostoru popolnoma podreja orografskim posebnostim (grafik ona 3 in 4 ). 
Večje razlike so opazne v pogledu pokritosti z gozdom in oddaljenosti od 
površinskih vod (grafikona 1 in 5). 

Izračunali smo relativen delež lokacij za relativen delež količine habi
tata. Interpretacija teh podatkov je temeljila na hipotezi , da je v bližini 
naselij in cest porazdelitev ljudi naključna, z oddaljenostjo od naselij in 
cest pa prehaja v stratificirano, saj obiskovalce privabljajo le določene 
oblike okolja . Podatki , ki slonijo na podlagi naključnih srečanj medveda 
in človeka, sledijo zakonitostim tem slabše, čim bolj se oddaljujemo od 
naselij. 

1 

r--
~ 

r-- -
~ r--

r--

~ -r= 

r--

r-

loSLOl 
~ 

0,50 1- r---- - t-- r- r-- r-- 1-1 r--l - 1-

0,00 
0-10 11 20 21-30 

!osLo 1,16 0,76 0,68 

lo1 

174 

n 1 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

0,72 0,88 0,99 1,02 1,15 

1,04 0,82 0,25 2,00 

Delež pokritosti z gozdom (%) 
% of forest co ver 

81-90 91-1 oo 
1,22 0,98 

1,37 1,25 

GozdV 58 (2000) 4 



Prosen , M.: Analiza habitatov rjavega medveda v alpskem prostoru Slovenije in Italije 

1,60 

1,40 -
1,20 ....--_ 

....-- r-
1,00 - 1-- -

....--
0,80 - - -

0,60 - - -

1 

0,40 f-- - r--

....--
1-----

r----

r--- -
-

1-- r--
f-- 1--

1---- r--

....--

1- -....-- .---r-- ....--

f6SLol 
~ 

0,20 f-- - r-- r-- r-- ,......- - r-- - flil 1 0,00 
0-10 11 20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

!osLo 0,92 1,23 1,37 

lo1 1,10 1,10 0,53 

1,26 1,01 0,35 

0,68 0,55 0,52 

Delež ska lovi tasti (%) 
% of rock cover 

0,59 0,62 

0,41 0,11 

Med izbiro habitata na italijanskem in slovenskem delu so opazne 
bistvene razlike. Medtem ko imamo na slovenskem delu habitatni prag 
pri 60-odstotni pokritosti gozda, je na italijanskem delu ta vred nost 85-
odstotna. Razliko v izbiri habitatov lahko razložimo z razliko v ohranjenosti 
gozda kot posledico različnih gozdnogospodarskih sistemov. Rezultat 
sonaravnega gospodarjenja v Sloveniji je bistveno bolj ohranjen gozd kot 
v Italiji. Sklepamo lahko, da območje s 60-odstotno pokritostjo z gozdom 
v slovenskem delu ekološko ustreza območju v Italiji s 85-odstotno po
kritostjo z gozdom. 

Odziv medveda na javne prometnice v slovenskem delu popolnoma 
odgovarja hipotezi o aktivnosti ljudi glede na oddaljenost od bivališč in 
cest. Krivulja izbire habitata je lahko hkrati tudi krivulja aktivnosti prebi-
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Grafikon 2: Primerjava izbire ha
bitata - skalovitost 
Gra ph 2: Comparison of bear ha
bitat selection - rock cover 

Grafikon 3: Primerjava izbire ha
bitata - oddaljenost od vasi 
Gra ph 3: Compan'son of bear ha
bitat selection - distance from villa
ge s 
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Grafikon 4: Primerjava izbire ha
bitata- oddaljenost od javnih cest 
Graph 4: Comparison of bear ha
bitat selection - distance from 
public roads 

Grafikon 5: Primerjava izbire ha
bitata- oddaljenost od površinskih 
vod 
Gra ph 5: Comparison of bear ha
bitat selection - distance from 
open water bodies 
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valcev. Iz tega lahko zaključimo, da javne prometnice ne vplivajo na izbiro 
habitata; manjši vpliv je čutiti le v nekaj stometrskem pasu ob sami pro
metnici. Z interpelacijo ugotovimo, da verjetnost 1 odgovarja 700- metrski 
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bivalci najmanjša oblika naselja, ki še vpliva na izbiro habitata pri medvedu . 
Grafikon vplivnosti tega ·faktorja kaže podobne zakonitosti kot vpliv javnih 
prometnic. Vpliv vasi je na slovenskem delu omejen na območje v bližini 
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italijanskem delu pa pri vrednosti 6.300 metrov od naselja. 

Površinske vode predstavljajo pomemben fiziološki vir, po drugi strani 
pa so površinske vode tudi turistični in industrijski centri. Po eni strani so 
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medvedi fiziološko vezani na površinske vode, po drugi strani pa jih 
povečana človeška aktivnost od njih odvrača. Podatki o odnosu do po
vršinskih vod kažejo dve stvari: raven motenj, ki jo aktivnost ob vodnem 
telesu sprošča v okolje, ter sposobnost gozda, da te motnje kompenzira 
s primernimi skrivališči. Slednje je skupno vsem slojem, ki so izvedeni na 
podlagi vpliva človeka. Medtem ko se medved na italijanskem delu izogiba 
površinskim vodam na 5 km, je na slovenskem delu območja raziskave 
prisoten ob sami vodi. 

Skalovje predstavlja površino z nizko prehransko ponudbo in majhno 
možnostjo za kritje. Razlike med slovenskim in italijanskim delom so tudi 
tu velike in jih je mogoče razložiti s kakovostjo gozda. Na slovenskem 
delu se primeren habitat giblje v razponu 0-70 % skalovja, kar pomeni, 
da je že 30 % gozda dovolj za hrano in kritje ter zmanjšanje motnje s 
strani ljudi na skalnatih pobočjih. Na italijanski strani medved tolerira 
izgubo le 20 % gozda, kar lahko v povezavi z rezultati o vplivu gozda 
pomeni, da kompromisi niso mogoči, saj je zmanjšanje deleža gozda pod 
80 % prevelika izguba habitata. 

Na podlagi grafikonov izbire habitata smo izračunali model potencial
nega habitata ločeno za slovenski in italijanski del. Učinkovitost modela 
smo ugotavljali s primerjanjem opazovanega in pričakovanega števila 
lokacij, za vsak razred v skupnem modelu (tabela 2}. 

Končni model kaže na bistvene razlike med območji Slovenije in Italije. 
Medtem ko so krpe neprimernega habitata v Sloveniji manjše in tvorijo 
fino strukturo, je neprimeren habitat na italijanskem delu izoblikoval mrežo 
okoli jasno izraženih otokov primernega habitata. Kot del te mreže je 
potrebno upoštevati tudi greben na meji med državama, ki na karti sicer 
ni viden kot pas neprimernega habitata, pa kljub temu ločuje del območja. 
Funkcija grebenov kot prepreke se je pokazala pri spremljanju vračanja 
preseljenih medvedov (McARTHUR 1981}. Pokazalo se je, da je uspeh 
preselitve odvisen od razdalje preselitve in od števila grebenov med 
mestom ulovitve in mestom preselitve. 

Preglednica 2: Učinkovitost mo
dela 
Table 2: Efficiency of the model 

1 Površina (km2) Opazovane lokacije Pri·čakovane lokacije Razmerje 
SLO Area Observed locations Expected locations 

Neprimerno 
Not suitable 

Manj primerno 
Low suitability 

Primerno 
Medium suit. 

Zelo primerno 
High suitability 

Skupaj 
Total 

5 RAZPRAVA 
5 DlSCUSSION 

4426,06 111 

1899,59 107 

1616,95 105 

483,55 1 36 

8426,15 359 

Razlike v ohranjenosti gozda Slovenije in Italije so pogojevale različen 
odziv na motnje medveda v habitatu. Medved je v obeh državah vezan 
na prebivališča človeka, ki mu predstavljajo dopolnilni vir hrane. Glavni 
razlog, zakaj je ta povezava bolj očitna v Sloveniji, je dejstvo, da lahko 
medved najde skrivališče tudi v bližini vasi, medtem ko si mora medved v 
Italiji poiskati mirne cone nekaj kilometrov stran od naselij. V ohranjenem 
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Vhod v brlog je praviloma izredno 
ozek in običajno leži na južnih 
pobočjih (foto: M. Prosen) 
Entrance to winter den is quite 
narrow and it is usual!y located on 
soutehrn s/opes (photo: M. 
Prosen) 
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okolju (reference veljajo za raziskave v narodnih parkih Severne Amerike) 
je povprečen vpliv cest na obnašanje grizlijev od 500 metrov (MATISON 
et al. 1987) do 1 kilometra (KASWORM 1 MANLEY 1990, SCHOEN 1994). 
Ceste postanejo ovira, ko promet preseže 10.000 vozil na dan 
(BERINGER at al., 1990). Vpliv vasi z manj kot 500 ljudi je omejen na 
500 metrov (SCHOEN 1994). V alpskem okolju so vasi praviloma majhne, 
promet med njimi pa je redek, poleg tega pa strma pobočja zmanjšujejo 
že tako omejen vpliv infrastrukture. V Sloveniji so podatki dokaj blizu 
referenčnim podatkom, medtem ko so v Italiji opazna odstopanja. 

Poleg slabših možnosti gozda v Italiji za kritje zmanjšuje vrednost 
habitata tudi mreža neprimernega habitata, ki se razteza na celotnem 
območju italijanskega dela. Najvplivnejša motnja je prav gotovo avtocesta, 
skupaj z vrsto urbanih centrov. S proučevanjem vpliva avtoceste v Sloveniji 
je bilo ugotovljeno, da odrasli samci le redko prečkajo avtocesto (KAC~ 
ZENSKY et al. 1996), kar pomeni, da predstavlja avtocesta učinkovito 
prepreka pri oblikovanju teritorijev. 

Pomembno razliko predstavljajo tudi demografska gibanja v preteklosti 
na obeh straneh meje. Medtem ko so na slovenski strani majhne vasi še 
vedno naseljene, so na italijanski strani take vasi zapuščene. Ljudje so 
se odselili v doline in oblikovali močne urbane in industrijske centre. V 
splošnem se vpliv ljudi na habitat kaže v motenju, uničevanju in 
spreminja nju habitatov (MeLE LLAN 1990 ). Na italijanskem delu se to kaže 
v razvoju fragmentacije in v oblikovanju izoliranih otokov primernega 
habitata; glavna faktorja izolacije sta avtocesta in alpski greben na državni 
meji. 

6 ZAKLJUČEK 
6 CONCLUSION 

Hrana je pomemben dejavnik, ki vpliva na medvrstne odnose v popu~ 
laciji medveda ter na odnos med medvedom in človekom . Ohranjeni in· 
prehransko bogati habitati so običajno rezervirani za dominantne samce, 
samice z mladiči in mlajši samci pa so se prisiljeni prilagajati ljudem in 
življenju na spodnji energetski meji (MATSON 1990). Alpski prostor je v 
pogledu prehranske ponudbe sam po sebi dovolj reven, da vsaka dodatna 
omejitev medvedom pomeni le še dodaten stres. V primeru italijanskega 
dela območja raziskave imamo primer vzajemnega delovanja številnih 
negativnih dejavnikov. Med najpomembnejšimi dejavniki ogrožanja po
pulacij medveda v svetu so izguba habitata, fragmentiranost in genetska 
izolacija (CLEVENGER 1987), kar v primeru naše raziskave predstavlja 
nekakšen povzetek dogajanja na območju Furlanije-Julijske krajine. 
Prihodnost medveda na tem območju je negotova, dodatno hranjenje bi 
sicer povečalo nosilnost habitata, ostaja pa problem izolacije. Možnosti 
so boljše v predalpskem hribovju, ki je povezano z območjem v Sloveniji. 
Tu je situacija bistveno drugačna: migracijski koridorji v Sloveniji niso pod 
vplivom velikih urbanih ali turističnih centrov, pojavljanje samic z mladiči 
kaže na primernost habitata tudi na območju visokega krasa zahodne 
Slovenije. 

Primer Furlanije-Julijske krajine je zanimiv predvsem kot možen 
scenarij pri razvoju slovenskega avtocestnega križa. V bodoče bi bilo 
potrebno izpeljati telemetrijsko raziskavo o koridorjih na tem območju ter 
ugotoviti minimalno velikost habitatnih krp, ki še omogoča prisotnost 
medveda. 
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Brown Bear Habitat Analysis in the Alpine Reg ion of Slovenia and Italy 

Summary 

Different conditions of ecosystems in the countries of Slovenia and Italy result in d ifferent bear re
sponse on human presence in the area. Ma in differences in ecosystem conditions are low ability of forest 
to provide cover and isolation of habitat patches caused by Alpine ridges and highway, accompanied with 
large urban and industrial centres which is splitting the ltalian part of study area in halves. 

Because of low ability of forest to provide cover, human activities in Italy have generally wider effect 
on the bear habitat selection. ln the Slovenian part bears can be found close to human settlements, while 
in the ltalian one they are avoiding human presence on severa[ kilometres. 

It has been evident that we have different parameters for equal habitat quality in both countries. Suit
able habitat in Slovenia represents an area of 60-100 percent of forest cover and 0-60 percent of rock 
cover that is located more than 1 km from villages. Public r9ads seem to have no influence on the bear 
behaviour. The situation is much different in Italy. A suitable habitat represents an area of 80-1 OO perce nt 
of forest cover and 0-20 percent of rock cover that is located more than 5 km from villages and public 
roads. Because of such differences we have calculated a model of potential habitat for Slovenian and 
ltalian parts of study area separately. Finally, both models were united into an image of a potential habi
tat. 

Final image of joint models shows considerable differences between the two areas. While patches of 
unsuitable habitat in Slovenian part are small and fragmented, they are wide and are forming a gird in the 
ltalian part. It has been evident that a decline of the bear presence in the ltalian part of study area is 
caused by fragmentation, destruction and modification of a habitat. 
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Znanstvene razprave 
GDK: 17 : 181 .1: (497.12 Kočevsko) 

Floristične zanimivosti z ostenij Firstovega repa in bližnje okolice 
Floristic Curiosities from the Rock Faces of Firstov Rep and its Vicinity 

Marko ACCETIO* 

Izvleček: 

Accetto, M.: Floristične zanimivosti z astenij Firstovega repa in bližnje okolice. Gozdarski vestnik, št. 4 /2000. V 
slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 24. Prevod v angleščino: Eva Naglič. 

Avtor seznanja bralca z novimi nahajališči 18 rastlinskih takso nov, in sicer Hornungia petraea, Arabis mura/is, Myosotis 
stricta, Polygala croatica, Ranuncu/us nemorosus, .Saxifraga petraea, Aster beflidiastrum, Arabis alpina ssp. crispata, 
Carex brachystachys, RhodQdendron hirsutum, Campanu/a thyrsoides, Car/ina vulgaris ssp. longifolia, C. simplex, 
Gentiana cfusii, Juniperus sibirica, J. sabina, Potentilla carniolica in Satureja subspicata, ki jih je v dolini reke Kolpe na 
Kočevskem opazil v os(enjih Firstovega repa in njegovi bližnji okolici (v kvadrantih 0454/3,4 mreže srednjeevropskega 
kartiranja flore) . 

Ključne besede: flora, botanika, floristika , Kočevsko, Slovenija. 

Abstract: 
Accetto, M.: Floristic Curiosities from the Rock Faces of Firstov Rep and its Vicinity. Gozdarski vestnik, št. 4/2000. 

ln Slovene with a summary in English, cit. lit. 24. liranslated into English by Eva Naglič. 
The author informs the reader with new locations of 18 plant taxa such as, Hornungia petraea, Arabis mura/is, 

Myosotis stricta, Polygala croatica, Ranunculus nemorosus, Saxifraga petraea, Aster bellidiastrum, Arabis alpina ssp. 
crispata, Carex brachystachys, Rhododendron hirsutum, Campanula thyrsoides, Carlina vulgaris ssp. longifo/ia, Carlina 
simplex, Gentiana clusii, Juniperus sibirica, J. sabina, Potentilla carniolica and Satureja subspicata, which have been 
observed in the rock faces of Firstov Rep and its vicinity in the Kolpa River Valley (Kočevsko, S Slovenia, quadrants 
0454/3.4 of the Central European Flora Mapping). 

Key words: flora, botany, floristics, Kočevsko, Slovenia. 
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1 UVOD IN METODE DELA 
INTRODUCTION AND WORKING METHODS 

Od roba Borovške gore najdlje proti reki Kolpi pomaknjen greben, 
imenovan Firstov rep (slika 1 ), sestavlja proti jugu in jugovzhodu nagnjena 
planota , ki jo na vzhodni in zahodni strani zaključujejo različno visoka 
ostenja in zelo strma pobočja, na jugu pa slikovita, mogočna in prepad na, 
okoli 190m visoka Loška stena (slika 2), skalnati dragulj kolpske doline. 

Opisani skalnat in na planoti z gozdom poraščen svet je bil od posestne 
celote kneza Auersperga tudi najbolj štrleč, repu podoben del. Tako sta z 
domiseln ostjo domačinov kolpske doline oblika reliefa in lastnina botrovali 
današnjemu imenu te reliefne posebnosti- Firstov ali Knezov rep, medtem 
ko je Loška stena dobila ime po zaselku Ložec, ki ji je najbližje. 

Širše obravnavano območje, ki se nahaja v kvadrantih 0454/3,4 mreže 
srednjeevropskega kartiranja flore, so floristično raziskovali že Martinčič 
(1961 ), Strgar (1963), Štimec-Wraber (1982) in Accetto (1996). Zaradi 
težko prehodnega območja pa so ostali posamični kraji še neraziskani . 
O tem govore tudi nova nahajališča redkih vrst. 

Floro smo popisali po ustaljeni metodi z navedbo kraja, kvadranta 
mreže srednjeevropskega kartiranja flore, nadmorske višine, lege ter 
datuma najdbe in določitve vrst. Posušene primerke redkih vrst sem oddal 
v herbarij LJU. 

Pri poimenovanju ratlinskih vrst sem se oprl na delo Martinčič-Sušnik 
s sod. 1984. 
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Slika 1: Pogled na Firstov rep z vzhodne strani 
Figure 1: Wiew of the Firstov Rep from the east s ide 

Slika 2: Skalnati dragulj kolpske doline - Loška stena 
Figure 2: The rocky "diamond" of the Kolpa River Valley • 
Loška St.ena 

2 KRATKA EKOLOŠKA OZNAKA 
2 BRIEF ECOLOGICAL DESCRIPTION 

Najvišja točka na planoti Firstovega repa leži na nadmorski višini okoli 
1.000 m, najnižja, na robu Loške stene, pa na 875 m. Ostenja so visoka 
od 20 do 190 m, njihova vznožja leže na nadmorskih višinah od 950 do 
600 m. 

Geološko-petrografsko podlago astenij Firstovega repa in okolice grade 
jurski in triad ni dolomiti ter apnenci jurske starosti (SAVIČ 1 DOZET 1985). 

Razen podatkov padavinske postaje Osilnica (300m), kjer pade letno 
okoli 1.785 mm padavin, drugih podrobnejših kazalcev podnebnih zna
čilnosti za dolino zgornje Kolpe nimamo. Zato se pri opisu podnebnih 
razmer posredno opiramo na floro in vegetacijo, ki kažeta, da se tod 
prepletajo vplivi subpanonskega, submediteranskega in dinarskega pod
nebja. Glede na relief, nebesno lego, nagib in nadmorsko višino so njihovi 
vplivi zdaj bolj , zdaj manj zaznavni. 

Gozdne združbe širšega območja so v preteklosti fitocenološko kartira li 
(MARINČEK et al. 1986). Žal pa se tudi tokrat kartirani areali sintaksonov 
največkrat ne ujemajo z dejanskimi. Neopažene in zato neproučene so 
ostale tudi gozdne fitocenoze na meliščih. 

Do vegetacijske podobe obravnavanega območja sem zato prišel na 
osnovi opazovanj in fitocenoloških popisovanj. 

Višji del planete Firstovega repa poraščajo bukovja (Omphalodo
Fagetum hacquetietosum s. lat., Hacquetio-Fagetum s. lat.), v nižjem delu 
pa prevladujejo sukcesijske stopnje razvoja gozda s črnim gabrom, malim 
jesenom, topokrpim javorjem in drugim drevjem v fitocenozah omenjenih 
asociacij. Na pobočjih pod ostenji so fitocenoze toploljubnih ( Ostryo
Fagetum s. lat.) in še ne proučenih bukovij. V izrazito hladnih -strmih legah 
so na manjših površinah razširjeni tudi sestoji črnih borovij (Carici 
sempervirentis-Pinetum nigrae s. lat.) in bukovij z dlakavim slečem 
(Rhododendro-Fagetum s. lat.). 
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Karta 1 · Sedanja razširjenost 
navadne skalnice v Sloveniji 
Map 1: Known distribution of 
Homungia petraea in Slovenia 
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Pod ostenji in med njimi so dokaj razširjena melišča. Na meliščih toplih 
leg dobimo številne sukcesijske stopnje razvoja gozda, ki sem jih do zdaj 
fitocenološko popisal na 32 krajih . 

V ostenjih so najpogostejše fitocenoze z alpskim prstnikom 
(Potentil/etum caulescentis (Br.-BI. 1926) Eich. 1933), v senčnejših krajih 
ostenij najdemo združbe justinove zvončice in mahu zaveščka (Neckero
Campanuletum justinianae Accetto 1994) ter druge ne proučene združbe 
skalnih razpok . Med njimi so posebej zanimive fitocenoze asociacije 
travnolistne vrčice in kal niške vi lovi ne (Seslerio kalnikensis-Edraianthetum 
graminifo!iae nom. pro v.). 

Firstov rep je skoraj v celoti vključen v oddelek št. 74 g.e. Ravne, ki je 
uvrščen med gozdne rezervate. 

3 NOVA NAHAJALIŠČA 
3 NEW LOCALITI ES 

Med novo opaženimi rastlinskimi vrstami je najbolj zanimiva najdba 
navadne skalnice (Homungia petraea (slika 3), spodnji del Loške stene 
0454/4, n. v. 670 m, SSW. Leg. & det. 27. 5. 1999. Herbarij LJU.). To je 
šele drugo potrjeno nahajališče te križnice v Sloveniji in hkrati prvo potrjeno 
na Kočevskem, oziroma v dinarskem fitogeografskem območju. Navedb 
nahajališč na Goteniškem Snežniku (FLEISCHMANN 1843, s. 211) in na 
Primorskem pri Lipici (MARCHESETTI 1896-97: 41 ), Socerbu (ibid.) in 
Črnem Kalu (POSPICHAL 1997-99, s. 522) dozdaj ni potrdil še nihče. 
Prvo, šele leta 1974 potrjeno nahajališče navadne skalnice v Sloveniji, to 
je v dolini Dragonje (stena Stena), je opazil T. Wraber (1974, LJU 41729). 

Na novem nahajališču dobimo to enoletnico na položnem dnu manj
šega spodmola v dokaj strmi steni, kjer raste iz tanke plasti mešanice 
drobnejšega kamenja, apnene pržine in prsti ter iz skalnih razpok. Na 
tem rastišču se druži z vrstami: E1 (30 %) -Asperula cynanchica 1, Ostrya 
carpinifolia 1, Poten tilia caulescens 1, Arabis mura/is +, A. alpina ssp. 
crispata +, Asplenium ruta-muraria +, Campanula justiniana +, Me/ica 
ciliata +, Laserpitium si/er +, Sedum album +, Sesleria kalnikensis +. 

V splošnem uvrščajo navadno skalnico med omnimediteransko-sub
atlantske (HEGI 1958, s. 357) oziroma submediteransko-subatlantske 
vrste (OBERDORFER 1979, s. 438) ter v fitosociološkem oziru med vrste 
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zveze A/ysso-Sedion albi Oberd. et Th. MOller in Th. MOller 1961 
(08ERDORFER 1979, ELLEN8ERG et al.1991). 

Sedanja razširjenost te, na Kočevskem in sploh v Sloveniji redke vrste 
je prikazana na arealn i karti 1. 

Na več krajih ob vznožju ostenij Firstovega repa in v okolici raste tudi 
zidni repnjak (Arabis mura/is (slika 4); Firstov rep, 0454/4, n. v. 600 do 
680 m, E, W, N. Leg. & det. 27. 5. 1999. Novo nahajališče v novem 
kvadrantu. Herbarij LJU.). To križnico sem nedavno opazil zahodno od 
Firstovega repa (0454/3), v osamljenem ostenju in melišču pod njim 
(ACCETTO 1999, v: WRA8ER 1 ACCETTO 1999), kjer je njeno drugo 
potrjeno nahajališče v Sloveniji. Prvo, pred 151 leti odkrito in do danes 
nepotrjene nahajališče navaja V. Pleme! (1862) pri Koprivniku, drugo je 
našel T. Wraber v zidovju gradu Kostel (WRA8ER 1995, v: WRA8ER J 
ACCETTO 1999). 

V splošnem uvrščajo vrsto Arabis mura/is med rastline skalnih razpok, 
to je v red Potentilletalia caulescentis 8r.-81. in 8r.-81. et Jenny 1926. 

Glede na to, da smo v Sloveniji zidni repnjak dozdaj opazili le na 
Kočevskem, v štirih kvadrantih mreže srednjeevropskega kartiranja flore 
(arealna karta 2), ga štejemo med redke vrste tako na Kočevskem kot 
tudi v Sloveniji. 
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Približno na sredini zahodne strani Firstovega repa se v smeri proti 
zahodu, to je proti Kolpi, strmo spušča oster, zelo strm greben, ki ga na 
severni strani zaključujejo od 20 pa tudi do 1OOm visoka previsna ostenja. 
Ta vise nad ozko, senčno in hladno, klinasto oblikovano in s treh strani 
zaprto grapo, ki jo z nasprotne strani omejuje nižji širok greben z okoli 5 
do 30 metrov visokim, razmeroma lahko prehodnim ostenjem, poraslim z 
redkim drevjem in drugim rastlinstvom. V takih hladnejših in vlažnejših 
razmerah, kjer voda neprestano polzi in kaplja po ostenjih, sem opazil 
togo spominčico (Myosotis stricta, 0454/3, n. v. 670 m, N. Leg. & det. 
30. 5. 1999. Herbarij LJU.). To je prva najdba te srhkolistnice na Kočev
skem in hkrati prva v dinarskem fitogeografskem območju. Raste iz skalnih 
razpok in na ozkih skalnih policah, kjer se nabira apnena pržina, pomešana 
s prstjo. Štejejo jo med značilnice razreda Sedo-Scleranthetea 8r.-BI. 1955 
em. Th. MOller 1961 (08ERDORFER 1979, ELLENBERG 1991). To pa ni 
njeno edino nahajališče. Kasneje sem jo opazil še ob vznožju večjega spod
moJa v okoli 60 m visokem ostenju vzhodno od Firstovega repa (0454/4, n. v. 
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Karta 2: Razširjenost zidnega 
repnjaka na Kočevskem in v 
Sloveniji {poln krog nova, prazen 
krog znana nahajališča) 
Map 2: Distribution of Arabis 
mura/is in the Kočevsko area 
and in Slovenia (fu/1 circle new, 
empty circle konwn Jocalities) 
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Karla 3: Razširjenost toge spo
minčice na Kočevskem 
Map 3_- Distribution of Myosotis 
stricta in the Kočevsko area 

Slika 3. Navadna skalnica 
(Hornungia petraea) v plodu 
Figure 3: Hornungia petraea in 
fruit stage 
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710 m, E. Leg. & det. 6. 6. 1999.), kjer raste v podobnih razmerah. Toga 
spominčica, ki sicer raste na Pohorju, v predalpskem in subpanonskem 
fitogeografskem območju (MARTINČIČ et al. 1999), je na Kočevskem 
zaenkrat floristična redkost, saj je tu navzoča le na dveh krajih (arealna 
karta 3). 
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V isti grapi rastejo še naslednje, na hladnejše razmere prilagojene vrste, 
ki imajo tu nova nahajališča: 

Gozdna zlatičnica (Ranunculus nemorosus, Firstov rep, 0454/3, n. v. 
650 do 680 m, N. Leg. & det. 30 . 5. 1999.) 

Skalni kamnokreč ( Saxifraga petraea, Firstov rep, 0454/3, n. v. 650 
do 720 m, N. Leg. & det. 30. 5. 1999.) 

Marjetičasta nebi na (Asterbeflidiastrum, Firstov rep, 0454/3 , n. v. 650 
do 680 m, NW. Leg. & det. 30. 5. 1999.) 

Kodrasti repnjak (Arabis alpina ssp. crispata, Firstov rep, 0454/3, n. 
v. 600 do 700 m, N. Leg. & det. 30 . 5. 1999.), ki raste na mešanici apnene 
pržine in prsti, najdemo tudi drugod ob vznožjih astenij F-irstovega repa 
(0454/4, n. v. 730 m, E. Leg. & det. 18. 5. 1999. ). To je šesto nahajališče 
te križnice na Kočevskem. 

Tanki šaš (Carex brachystachys, Firstov rep, 0454/3, n. v. 650 m, NW. 
Leg. & det. 30. 5. 1999. ), ki tu raste iz skalnih razpok, sem opazil tudi na 
vzhodnem vznožju Firstovega repa (0454/4, n. v. 740 m, E. Leg. & det. 
18. 5. 1999. ). 

V globoki zajedi med višjim delom opisanega grebena in planoto 
Firstovega repa raste tudi dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum, 0454/ 
4, n. v. 830 m, NW; Rhododendro-Fagetum. Leg. & det. '1.8 . 5. 1999.). 

V obravnavanem območju so tudi nahajališča na Kočevskem prvič 
omenjene čvrste kompave (Car/ina simplex), oziroma po novejši takso
nomski vednosti podvrste Car/ina aca ul is s sp. caulescens (Lam.) Schubler 
et Martens (WRABER, v: MARTINČIČ et al. 1999, s. 579). Njena raz
širjenost v Sloveniji zaenkrat ni poznana (ibid.). V dolini zgornje Kolpe 
raste v črnih borovjih na toplih in hladnih legah, na skalnatih krajih in na 
traviščih v območjih Krempe, Borovškega Turna in hudourniškega ob
močja nad Ribjekom ob Kolpi (0454/3,4, n. v. 700 do 1.000 m, S, E, W. 
Leg. & det. 2. 5. 1999.). 

Nova nahajališča v že ugotovljenih kvadrantih mreže srednjeevrops
kega kartiranja flore (0454/3,4) imajo v obravnavanem območju še spodaj 
navedene rastlinske vrste. 
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Dolgolistna kompava (Car/ina vufgaris ssp. longifolia, 0454/4, n. v. 
720 m, N. Leg. & det. 31. 10. 1999. Herbarij LJU.), ki sem jo opazil na 
zelo strmem hladnem pobočju grebena zahodno od Borovškega Turna 
(821 m), raste v črnem borovju z vednozelenim šašem. Tu je njeno tretje 
nahajališče na Kočevskem in hkrati čebio v Sloveniji. Dozdaj smo poznali 
le eno nahajališče v okolici Celja in dve na Kočevskem, to je v dolinah 
Belice in Sušice (ŠTIMEC-WRABER 1982). V Rdečem seznamu ogro
ženih praprotnic in semenk Slovenije (WRABER 1 SKOBERNE 1989) je 
ni, zagotovo pa zaradi redkosti tja sodi. Na omenjeni lokaliteti raste tudi 
kluzijev svišč (Gentiana clusii, 0454/4, n. v. 720 m, N. Leg. & det. 31. 
1 O. 1999.). 

Šopasto zvončico (Campanula thyrsoides) najdemo posamič skoraj 
povsod v območju Firstovega repa in njegovi okolici, to je ob vznožjih 
ostenij, na rneliščih in traviščih (0454/3,4, n. v. 650 do 950 m, N, W do E. 
Leg. & det. 18. 5. 1999.). 

Sibirski brin (Juniperus sibirica), ki smo ga na Kočevskem pred krat
kim, to je 154 let po prvi navedbi (PLEMEL 1862), našli na vzhodni meji 
kvadranta 0454/4 (ACCETTO 1999 a), raste tudi na njegovi zahodni meji 
(najbližje in najvišje ležeče ostenje vzhodno od Firstovega repa, 0454/4, 
n. v. 980 m, SSE. Leg. & det. 2. 7. 1999.), nadalje na grebenu nad Volčjim 
potokom (0454/4, n. v. 600 m, SSE. Leg. & det. 1 O. 9. 1999; Pine tum 
nigrae s. lat.), na izrazitih strmih grebenih pod južnim ostenjem Krokarja 
(0454/4, n. v. 750 do 1.000 m, S in SW. Leg. & det. 8. 10. 1999; Pinetum 
nigrae s. lat.) ter na osojni in prisojni strani Borovškega Turna (0454/4, n. 
v. 820 m, N (Carici sempervirentis-Pinetum nigrae), in n. v. 790 m, SSE 
(Pinetum nigrae s. lat.). Leg. & det. 9. 10. 1999.). V novem kvadrantu 
mreže srednjeevropskega kartiranja flore pa sem ga opazil tudi v ostenjih 
nad Ribjekom ob Kolpi (v ostenjih pod južno mejo odd. 71 g. e. Ravne, 
0454/3, n. v. 1.040 m, SW. Leg. & det. 15. 9. 1999.). 

Smrdljivi brin (Juniperus sabina) smo na Kočevskem našli že na več 
krajih. Iz pregleda njegovih do sedaj poznanih nahajališč na Kočevskem 
(ACCETTO 1999 b} sklepam, da gre še vedno za redko vrsto. Novo 
nahajališče je severozahodno od Firstovega repa, to je na vzhodnem 
zgornjem robu hudourniškega območja nad Ribjekom ob Kolpi (0454/3, 
n. v. 970 m, W. Leg. & det. 25. 6. 1999.). Skupaj s sibirskim brinom raste 
tudi na zgoraj že omenjenem nahajališču pod južno mejo odd. 71 iste 
gozdnogospodarske enote. 

Hrvaško grebenušo (Polygala croatica) smo na Kočevskem odkrili 
zgodaj (PAULIN 1934, v: DOLŠAK 1936, s. 118). Po njenih nahajališčih 
med Kolpo in Čabranko pri Osilnici in pri Borovcu (ibid.) ter kasnejših 
navedbah v dolini Belice in pri Grintovcu (ŠTIMEC 1982), to je le na robu 
kvadrantov 0454/1,3, 4, smo lahko njeno razširjenost na Kočevskem v 
grobem že predvideli. Z novimi številnimi nahajališči hrvaške grebenuše 
znotraj omenjenih kvadrantov (strma travnata kolpska pobočja med Strmo 
rebrijo in Srobotnikom ob Kolpi, 0454/3,4, n. v. 550 do 1.000 m, S, W, E. 
Leg. & det. od 27. 5. 1999 do 2. 7. 1999. Herbarij LJU.) pa predvideno 
razširjenost tudi potrjujemo. 

Kranjski prstnik (Potentilla carniolica, Firstov rep, 0454/3,4, n. v. 600 
do 1.050 m, N, E, S, W. Leg. & det. od 8. 5. 1999 do 30., ~- 1999.) po 
številnih nahajališčih v ostenjih in meliščih Firstovega repa, že poznanih 
nahajališčih (ŠTIMEC 1982, ACCETTO 1996 a, b) ter nedavno odkritih 
nahajališčih v območju Srobotnika ob Kolpi (ACCETIO 1999 a) in so
seščini (med Kremparskim sedlom in Srobotnikom ob Kolpi, 0454/4, n. v. 

GozdV 58 (2000) 4 

4: Zidni repnjak (Arabis 
mura/is) (vse foto: MarkoAccetto) 
Figure 4: Arabis mura/is (all 
photo: Marko Accetto) 

185 



186 

Accetto . M.: Floristične zanimivosti z osteniJ Firstovega repa in bližnje okolice 

600 do 940 m, NW, W, SW, S, E. Leg. & det. od 24. 4. 1999 do 14. 5. 
1999.) že lahko uvrstimo med redne spremljevalce dolomitnih astenij in 
melišč v dolini zgornje Kolpe . Kljub temu, da je zaenkrat kranjski prstnik 
navzoč le v petih kvadrantih mreže srednjeevropskega kartiranja flore, 
ga po njegovi dokajšnji pogostnosti ne moremo več šteti med redke vrste 
na Kočevskem. 

V jugozahodnem ostenju Krokarja (0454/4, n. v. 1.010 m, SW. Leg . & 
det. 3. 8. 1999.) in pod neimenovanim "Turnom" jugovzhodno od Borov
škega Turna (0454/4, n. v. 700 m, SSE. Leg. & det. 14. 1 O 1999.) raste 
tudi pritlikavi šetraj (Satu reja subspicata ). 

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI 
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

V prispevku obravnavane rastlinske taksone v rastlinskem sistemu 
uvrščamo v številne družine. Le trije taksoni pripadajo Isti družini, križnicam 
(Brassicaceae), drugi so predstavniki srhkolistnic (Boraginaceae), rožnic 
(Rosaceae), zlatičnic (Ranuncu/aceae), kamnokrečevk (Saxifragaceae), 
nebinovk (Asteraceae), zvončičevk (Campanu/aceae), ostričnic (Cypera
ceae), vresovk (Ericaceae), grebenuševk (Polygalaceae), cipresovk 
(Cupressaceae), sviščevk (Gentianaceae) in ustnatic (Lamiaceae). 

Skupna lastnost vseh je, da rastejo v skrajnih ekoloških razmerah, na 
skalnatih rastiščih, pri čemer sta navadna skalnica in zidni repnjak kazalca 
tudi zelo toplih, sušnih in svetlih rastišč, večina drugih uspeva nasprotno 
v hladnih vlažnejših razmerah. To se razumljivo kaže tudi v življenjskih 
oblikah teh rastlin: tri so predstavnice hamefitov, po dve sta predstavnici 
terofitov in nanofanerofitov, drugih enajst vrst pripada hemikriptofitom. 

Vostenjih kolpske doline smo že našli nekaj rastlin, kazalk poudarjeno 
toplih vplivov submediteranskega in subpanonskega sveta, kot sta 
Centaurea rupestris (ACCETTO 1993) in Carex depauperata (ACCETTO 
1998). Novo odkrita submediteransko-subatlantska vrsta, navadna skal
nica, to tudi delno potrjuje in v tem oziru ne predstavlja več posebnega 
presenečenja. 

Morda je na videz s tem v nasprotju le prvo, do danes nepotrjene 
rastišče navadne skalnice v območju Goteniškega Snežnika, to je v dinars
kem fitogeografskem območju, kjer je obilo padavin. Vsa druga naha
jališča, tako zaenkrat nepotrjena nahajališča (MARCHESETII 1896-97, 
POSPICHAL 1898-99) kot tudi prvo potrjeno nahajališče te vrste v Sloveniji 
(WRABER 197 4, LJU 41729), pa smo nasprotno opazili v našem suh
mediteranskem, sušnejšem svetu. Na nahajališču v dolini Dragonje rastejo 
celo evmediteranske vrste, kot so Quercus ilex, Pistacia terebinthus in 
druge (WRABER 1975). Vendar pri tem ne smemo pozabiti, da je v spletu 
ekoloških zahtev navadne skalnice njena navezanost na rastišča apnenih 
pržin najbrž odločilnejša. 

Ob tem se ponuja še eno vprašanje. Od štirih v preteklosti odkritih 
nahajališč navadne skalnice nismo dozdaj potrdili še nobenega, našli pa 
smo jo na dveh novih krajih. Pravega odgovora na to sicer ne bomo dobili. 
Domnevamo pa lahko, da so življenjske razmere pretežke, da bi ta, po 
življenjski obliki enoletnica uspevala na istem mestu dalj čas~, ali pa gre 
za preprosto uničenje njenih rastišč. Priložnosti za to je v ostenjih, kjer 
raste, več kot dovolj. 

Z novimi nahajališči sibirskega in smrdljivega brina se počasi uresničuje 
napoved (ACCETTO 1999 b ), da smo jih pri dosedanjih floristlčnih opa
zovanjih na Kočevskem res marsikje spregledali. 
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Nova najdišča drugih, prvič opaženih in že poznanih rastlinskih vrst so povsem razumljiva posledica 
podrobnejših opazovanj. 

Težko prehoden svet Firstovega repa in njegove okolice smo floristično ponovno opazovali. lzledki 
kažejo, da ne zaman . 

Floristic Curiosities from the Rock Faces of Firstov Rep and its Vicinity 

Summary 

From the edge of Borovška Mountain farthest towards Kolpa River there is a dislocated ridge called 
Firstov Rep, Prince's Tail. It is structured from the plateau inclined towards south and south-east and is 
closed by rock faces of different heights and by enormously steep slopes on the eastern and western 
sides. On the south, it ends with a picturesque, immense and precipitous, about 190m high Loška Stena, 
the rocky "jewel" of the Kolpa River Valley. 

The hig.hest spot of plateau lies on about 1,000 m and the lowest one at the foot of rock faces of the 
western side of Firstov Rep, about 600 m above the sea level. Under and among rock faces screes are 
located in some plaoes. 

Geological basis of the discussed area is made of Jurassic and Triassic Dolomi.tes and of Jurassic 
limestone (SAVIC 1 DOZET 1985). 

Flora and vegetation show the hereby mixed influences of submediterranean, subpanonic, and dinaric 
climate. 

The broad area of Firstov Rep that lies in 0454/3.4 quadrants of the Central European Flora Mapping 
net, was floristically already investigated -MARTINČIČ 1961, STRGAR 1963, ŠTIMEC 1 T. WRABER 
1982 and ACCETTO 1996. Because of a difficult passage through the area, some other individual places 
had stili remained undiscovered. New localities of the rear species tell us about that, too. 

Flora has been listed by a standardised method with a reference to the locality, Central European flora 
mapping quadrant, altitude, location, a date of discovery, and an identification of the species. 

All together, we have discovered new Jocalities of 18 plant species. 
The most interesting one is the discovery of the Hornungia petraea species in Loška Stena. This is the 

second certified location of a kind in Slovenia and the first one in Kočevsko region. 
On many places at the foot of Firstov Rep the Arabis mura/is speci es was found. Until now, it has been 

observed in Kočevsko region only and the location found this time is just a second certified llocation in 
Slovenia. 

Myosotis stricta observed in a shadowy cool and maister ravine on the western side of Firstov Rep 
and at the foot of a sporadic rock faces east from it, was discovered for the first time i.n Kočevsko region 
or Dinaric world respectively. 

The previously mentioned ravine also holds new localities of the species that are otherwise alrready 
known in Kočevsko : Arabis alpina ssp. crispata, Ranuncu/us nemorosus, Saxifraga patraea, Aster 
bellidiastrum, Rhododendron hirsutum and Carex brachystachys. 

For the first time the Car/ina simplex species was observed in Kočevsko region, of which sp read is stili 
unknown in Slovenia (T. WRABER in MARTINČIČ et al. 1999, p. 579). 

ln other rock faces of Firstov Rep and vicinity, new localities hold the species of Car/ina vulgaris ssp. 
longifolia, a rear species in Kočevsko region as well as in Slovenia, Campanula thyrsoides, Gentiana 
clusii, Potenti/Ja carniolica, Juniperus sibirica, J. sabina, Polygala croatica and Satureja subspicata. 

Species of the plant system mentioned in this article are listed in numerous families. Only three of 
them are representatives of the same, Brassicaceae family. 

Their common nature is the growth in extreme ecological conditions on rocky localities, where the 
Hornungia petraea and Arabis mura/is represent relevant indicators of very warm and bright localities, 
whereas the majority of other species succeed in cool humid places. The conditions obviously show in 
the living forms of vegetation: three of them are representatives of hamephyts, two terrophyts, and two 
nanofanerophyts, whereas others are representatives of hemicriptophyts. 

ln the rock faces of Kolpa River Valley few plants were found, the indicators of warm influences of 
submediterranean and subpanonic world, such as Centaurea rupestris (ACCETTO 1993) and Carex 
depauperata (ACCETTO 1998 b ). The newly discovered submediterrano-subatlantic species of Homungia 
patraea partly confirm that fact and as such does not any more present a special surprise. 
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Tile only exception to the rule seems to be the first and until today not yet confirmed locality of the 
Hornungia petraea species in the broader area of Goteniški Snežnik in Dinaric phytogeographic area 
with an abundance of precipitation. All the other, for now not yet confirmed localities (MARCHESETII 
1896-97, POSPICHAL 1898-99) as well as the first confirmed locality of the kind in Slovenia (T. WRABER 
197 4, LJU 41729), we re on the other hand observed in our submediterranean, drler area, where on the 
locality of the Dragonja River Valley grow even evmediterranean species, such as Quercus ilex, Pistacia 
terebinthus and others. We are not to forget the necessity of a lime as a primary material in the mix of 
ecological factors for the Hornungia petraea species. 

There ris another point to be highllghted. From four localities of the Hornungia petraea species discovered 
in the past, not even one of them has been confirmed until now, whereas the same species have been 
found on two other localities. We do not expect a perfect explanation to that matter, but we here believe 
the living conditions for this annual species might be to harsh to survive on such extreme localiUes for a 
longer period of time. Or, on the other hand, the simple destruction of localities might be a reason for the 
matter. There are more than enough opportunities for that in the rock faces where it grows. 

With new localities of the Juniperus sibirica and J. sabina species, the forecast eames slowly through 
(ACCETTO 1999 b) t'hat with recent observations the species have been simply overlooked in some 
places. 

New discoveries of other, here already mentioned and known pl·ant species, are reasona'ble 
consequences of detailed observaUons. 

The area of Firstov Rep and its vicinity with a difficult passing has been floristically re-observed . The 
foundings here show it was for a reason. 
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Strokovne razprave 
GDK: 945.3 : (497.12) 

Nekateri vidiki izobraževanja v gozdarstvu 

Zdenka BIRMAN - FORJAN IČ* 

Izvleček: 

Binnan- Forjanič, Z.: Nekateri vidiki izobraževanja v gozdarstvu. Gozdarski vestnik. št. 4/2000. V slovenščini, cit. lit. 11 . 
V prispevku je prikazana analiza podatkov anketnega vprašalnika, s katerim je Zavod za gozdove Slovenije v letll 1997 ugotavljal 

izobraževalne potrebe zaposlenih. Ugotovitve kažejo, da se 34% zaposlenih izobražuje ob delu za pridobitev višje stopnje izobrazbe. 
Anketa je pokazala tudi veliko potrebo po pridobitvi splošnih znanj. Več kot 55% zaposlenih je tako izrazi lo potrebo po znanjih 
s področja retorike in javnega nastopanja, 40 % zaposlenih pa po znanju in veščinah iz komuniciranja pri svetovanju z lastniki 
gozdov. Vsi zaposleni so se pripravljeni tudi samoizobraževati, pri čemer prevladujejo predvsem strokovne teme, kot so: ekologija, 
strokovno gozdars.ke teme, živalski svet ipd. 

Ključne besede: gozdarstvo, izobraževanje ob delu, izobraževanje, zgodovinski pregled, Slovenija. 

1 UVOD 

Slovensko gozdarstvo je izobraževanju in vlogi 
gozdarskih kadrov ves čas namenjala veliko pozomos
ti. Zaveda se namreč, da lahko samo strokovno uspo
sobljeni lastniki gozdov in gozdarji vseh izobrazben ih 
stopenj, od gozdnega delavca do doktorja znanosti, 
dajo pravo zasnovo gospodarjenju z gozdovi v Slo
veniji. Posebno vlogo pri tem ima Zavod za gozdove 
Slovenije (ZGS). 

2 KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED IZOBRA
ŽEVANJA GOZDARSKIH DELAVCEV 

V obdobju pred !etom 1950 na področju Slovenije 
izobraževanje gozdarskih delavcev ni bilo uveljav
ljeno. Gozdarskega delavca začetnika so vključili v 
delovno skupino, kjer je najprej začel opravljati naj
manj zahtevna dela. Takšno uvajanje je lahko trajalo 
kar nekaj let, odvisno pa je bilo predvsem od sposob
nosti delavca in od potrebe po novih delavcjh. Splošno 
gledano pa so bili v tedanjih razmerah gozdarski delav
ci, čeprav so že predstavljali samostojno družbeno 
skupino, pri svojem delu prepuščeni sami sebi in svo
jim izkušnjam. Leta 1952 je bila sprejeta ustrezna 
državna zakonodaja. To je bilo obdobje oblikovanja 
formalnih osnov za priznanje gozdarskih proizvodnih 
poklicev in osnove za temeljno izobraževanje. Obli
kovani so bili ustrezni izpitni programi in organizjrani 
so bili izpiti. V letu 1965 je v Sloveniji začela delovati 
prva šola za izobraževanje poklicnih gozdarskih delav
cev - gozdarjev. Jzobraževalni program je bil obliko
van tako, daje omogočal vključevanje rednih učencev, 

* Z. 8 . - F., univ. dipl. andragog , Andragoški center 
Slovenije, 1000 Ljubljana, SLO 
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ki so se obravnavah kot delavska učna skupina. Že 
zaposleni delavci pa so se lahko pri nekaterih gozdno
gospodarskih organizacijah izobraževali v njihovih 
izobraževalnih centrih po izobraževalnih programih za 
poklice ožjega poklicnega značaja, to je za gozdar
skega sekača in gojitelja, kar je zagotovo prispevalo 
k povečanju izobrazbene ravni gozdarskih delavcev v 
Sloveniji . Zanimiv je poklic gozdarskega telmika, ki 
je naravovarstveno oblikovan in je namenjen vsem, 
ki želijo oprav lj ati zahtevnejša dela nadzora in vodenja 
gozdarskih del. Jzobraževanje traja 4 leta. Pri sami 
vsebini dajejo velik poudarek pridobitvi splošne izo
brazbe in hkrati primerne strokovno teoretične uspo
sobljenosti za uspešno opravljanje zaključnega izpita 
ali mature. Nekaj več kot desetina vseh ur je namen
jenega praktičnemu delu v gozdu. Programu gozdar
skega tehnika dajejo strokovni pečat predvsem nasled
nji predmeti : gojenje in varstvo gozdov, gozdni pro
izvodi in praktični pouk. 

Splošno in strokovno znanje je pri gozdarskem po
klicnem delavcu ravno tako pomembno kot pri drugih 
poklicih. Tisto, kar je potrebno poudariti, pa je delež 
splošne izobrazbe. Večja splošna izobrazba gozdar
skemu delavcu omogoča: lažje obvladovanje strokov
nega znanja, večjo razgledanost in dovzetnost za na
predovanje v poklicnem delu, lažje prilagajanje spre
membam v okviru njegovega poklica, boljšo možnost 
prekvalifikacije v primeru potrebe zaradi zdravstvenih 
razlogov ali delovnih razmer, ugodnejšo primerjavo z 
drugimi poklici, močnejši pa je tudi občutek pripad
nosti svojemu poklicu. 

Oddelek za gozdarstvo deluje kot del Biotehniške 
fakultete že več kot 45let. Ves ta čas se je tudi razvijal 
in dograjeval, tako konceptualno kot tudi vsebinsko 
in kadrovsko. 
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Prvi študijski programi so bili sestavljeni predvsem 
na podlagi izkušenj drugih gozdarskih fakultet. Lastnih 
izkušenj je bilo malo, še zlasti lastnih raziskovalnih 
rezultatov kot podlage za sodobno oblikovan študijski 
proces. Prva pomembnejša diferenciacija je nastala s 
postopno izločitvij o in osamosvojitvijo lesarskega štu
dija. Pomembnejše spremembe so nastale v študijskem 
programu zlasti leta 1976, ko je bil na podlagi obsežnih 
priprav in spoznavanja izkušenj na tujih univerzah 
izdelan povsem nov študijski program. Povečal se je 
poudarek na samostojnem delu študentov in njihovem 
uvajanju v raziskovalno delo. 

Program univerzitetnega študija tako sestavljajo 
štiri skupine predmetov: temeljni naravoslovni, teh
nični in družboslovni predmeti (20 %), posebni nara
voslovni in družboslovni predmeti (25 %) in gozdarski 
strokovni predmeti (55%). Posebej so še izbirni pred
meti v 3. ali 4. letniku študija. Pomembna sestavina 
univerzitetnega študija je terenski pouk (96 dni). 

Študij za pridobitev visoke strokovne izobrazbe je 
usmerjen predvsem k pridobitvi znanj na visoki stro
kovni ravni, zato vključuje manj temeljnih naravoslov
nih predmetov. Pomembnejši del študijskega časa za
vzemajo strokovni predmeti ( 60% ), ostalo pa naravo
slovni in družbeni predmeti. Praktičen pouk obsega 
polovico programa. 

Glavni namen magistrskega oz. doktorskega študija 
je usposobiti diplomanta za vrhunska strokovna dela 
v gozdnogospodarski praksi in za raziskovalno delo 
na tem področju. Težišče dela je na raziskovalnem 
delu, na predavanjih oziroma konzultacijah pa kandi
dat pridobi potrebna teoretična znanja. Program magis
trskega študija traja štiri semestre. Obsega skupni del, 
ki je obvezen za vse študente, ter izbirni de(, ki je 
prilagojen ožji študijski usmeritvi kandidata. Obvezna 
predmeta sta Organizacija in metode raziskovanja ter 
Kvantitativne metode raziskovanja I, izbirnih predme
tov pa je več, kandidati pa jih izberejo 5. Doktorski 
študij traja 4 leta. Prvi dve Jeti opravi študent pisne 
obveznosti po programu magistrskega študija, drugi 
dve leti pa sta namenjeni organiziranemu raziskoval
nemu delu in izdelavi doktorske disertacije. 

ZGS skuša pomagati vsem zaposlenim pri prido
bivanju, izpopolnjevanju in dopolnjevanju njihovega 
znanja. Delavcem omogoča študijska izpopolnjevanja 
na vseh ustreznih pedagoških ustanovah in zagotavlja 
sodelovanje zaposlenih na različnih seminarjih in te
čajih, tudi v tujini. 

Izobraževanje v ZGS opredeljujeta Zakon o goz~ 
dovih in Program razvoja gozdov v Sloveniji. V 71. 
členu Zakon o gozdovih določa, da imajo strokovni 
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delavci ZGS pravico in dolžnost, da se strokovno iz
popoln jujejo, zato jim tudi mora biti omogočeno stalno 
spremljanje razvoja gozdarskih ved, občasno praktično 
izpopolnjevanje v ustreznih organizacijah in občasno 
preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja. 

Program razvoja gozdov Slovenije pravi, da "so
naravni in večnamenski način ravnanja z gozdom zah
teva uruverzalnega in stalnega strokovnjaka, specialisti 
pa so mu pri tem v pomoč. Strokovnjak javne goz
darske službe mora biti usposobljen za usmerjanje 
razvoja celotne gozdnate krajine, za gospodarjenje z 
ekosistemi nad zgornjo gozdno mejo, za gospodarjenje 
z divjadjo in drugimi prostoživečimi živalmi, za varst
vo naravne dediščine in za upravljanje zavarovanih 
območij, za revitalizacijo degradiranega sveta, za raz
vijanje okolju prijazne ga turizma in rekreacije na pros
tem, ter za naloge na področju urbanega turizma ." 
(Program razvoja gozdov Slovenije, 1995) 

Iz zgoraj navedenega izhajata dve temeljni usme
ritvi izobraževanja v ZGS, in sicer: 
-zaposleni v ZGS se morajo izobraževati in strokovno 

izpopolnjevati za kakovostno opravljanje svojih nalog; 
-zaposleni v ZGS morajo izobraževati javnost in last

nike gozdov. 

3 NAMEN RAZISKAVE IN METODE DELA 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti značilnosti in na
čin izobraževalne dejavnosti v ZGS . Zanimalo nas je, 
kakšne so izobraževalne potrebe zaposlenih in kako 
je izpeljano zadovoljevanje izobraževalnih potreb, 
katera so tista področja in dejavnosti, kijih ZGS vklju
čuje v program izobraževanja zaposlenih, katere oblike 
izobraževanja uporablja in v kakšnem obsegu, kakšna 
je časovna organiziranost izobraževalne dejavnosti ter 
kako je z organizacijo in samo izvedbo izobraževal
nega procesa . 

V raziskavi je bila za ugotovitev razvoja izobra
ževanja gozdarjev v Sloveniji v preteklosti uporabljena 
desk.riptivna metoda- analiza sekundarnih virov, me
todo empiričnega raziskovanja pa smo uporabili za 
ugotovitev odnosa gozd rujev do izobraževanja. Iz po
datkov, ki jih je ZGS pridobil z anketo v letu 1997, 
nas je zanimala predvsem izobrazbena struktura za
poslenih, njillova izobraževalna aktivnost in potrebe 
po nadaljnjem izobraževanju. 

Osnovno populacijo tako sestavljajo zaposleni de
lavci v ZGS v letu 1997. 

Vseh zaposlenih je bilo takrat 787, od tega 685 
moških, kar je 87 %, in 102 ženski, to je 13 %vseh 
zaposlenih. Največ zaposlenih, skoraj 40 %, ima več 
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kot 20 let delovne dobe. Približno 20 %je takih, ki 
imajo med lO in 20 let delovne dobe, 15% zaposlenih 
ima do 1 O let delovne dobe, 1 O % pa je šele dobro 
začelo z delom in imajo do 5 let delovne dobe. 

Anketirani zaposleni zasedajo naslednja delovna 
mesta: revirni gozdar s srednješolsko in višješolsko 
izobrazbo, gojitelj načrtovalec, vodja krajevne enote, 
svetovalec, strokovni sodelavec, vodja odseka, vodja 
območne enote, višji svetovalec, vodja gojitvenega 
lovišča, vodja oddelka, administrativni kader in druga 
delovna mesta (poslovni sekretar, kadrovik). 

4 REZULTATI IN DISKUSIJA 

Zadostno število in organiziranost kakovostnih 
strokovnih kadrov sta temeUna pogoja za razvoj sle
herne stroke, tudi gozdarske. Od njihove strokovnosti, 
kritičnosti in upoštevanja nenapisane gozdarske etike 

4.1.1 Kakšna je izobrazba zaposlenih v ZGS? 

Spremembe gospodarstva v Sloveniji, prehod na 
tržno gospodarstvo, in osamosvojitev Slovenije, so 
povzročile težnjo po večji kakovosti. Povečala se je 
zahteva po bolj usposobljenih, motiviranih in podjetju 
privrženih kadrih. Na tem mestu ima nepogrešljivo 
vlogo izobraževanje. 

0,25% 
0,51% 50,19% 

je odvisno delo z gozdom in njegova prihodnja podoba. 17,53% 

4.1 Analiza podatkov vprašalnika ZGS Grafikon 1: Tzobrazbena struktura zaposlenih v ZGS 

Znano je, da imajo vodilni delavci največji vpliv 
na strategijo, razvoj in poslovno uspešnost podjetja. 
Njihova stališča se kažejo skozi odnose, ki jih imajo 
do širšega delovnega okolja. Zato je njihov odnos do 
prenosa znanja in razvoja stroke zelo pomemben de
javnik za vsako podjetje, ki želi postati uspešno. 

In ZGS sodi med tiste javne zavode, ki želijo biti 
uspešni, in se vidi v zelo aktivni vlogi na področju 
izobraževanja v gozdarstvu, tako pri zagotavljanju 
pogojev za izobraževanje strokovnjakov ZGS kot tudi 
pri izobraževanju gozdnih posestnikov in javnosti. 
Zaveda se, da bo v spremenjenih pogojih gospodar
jenja z gozdovi mogoče dosegati zahtevno postavljene 
cilje le, če bodo zaposleni pridobili novo, dodatno in 
predvsem uporabno znanje na vseh področjih in ravneh 
poslovanja in dela. Za uspešno tekmovanje z najbolj
šimi je potrebno biti strokovno in delovno usposobljen 
za obvladovanje napredka znanosti, trga, konkurence 
in tehnologije povezovanja vseh dejavnikov, ki vodijo 
hkrati k večji kakovosti in produktivnosti. 

Vsekakor so gozdovi za Slovenijo, ki nima veliko 
drugih naravnih virov, tudi gospodarsko zelo pomem
bni. Ohranjeni gozdovi omogočajo med drugim tudi 
razvoj turizma in rekreacije, saj je privlačnost ohran
jene gozdne krajine ena slovenskih bistvenih primer
jalnih prednosti. 

ZGS zahteva široko izobraženega gozdarskega 
strokovnjaka . 
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Pregled zaposlenih po stopnjah izobrazbe kaže, da 
je največ delavcev s srednjo strokovno izobrazbo, od 
katerih pa se jih več kot 30 % izobražuje ob delu za 
pridobitev VI. stopnje izobrazbe, ker zahteva višjo 
izobrazbo njihovo delovno mesto. V letu 1998 se je v 
formalnem izobraževanju (šolskih ustanovah) izobra
ževalo skupno 266 zaposlenih. Od tega se jih je 239 
izobraževalo na višji šoli, smer gozdarstvo, 6 na visoki 
šoli za pridobitev VIL stopnje in 21 na podiplomskem 
študiju (VIII. stopnja). 

4.1.2 Lastna izobraževalna aktivnost zaposlenih v 
ZGS 

Skladno z zahtevanimi vsebinami dela, ki jih na 
ravni gozdnega revirja določa Zakon o gozdovih, je 
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji de
lovnih mest v ZGS določil, da mora imeti revimi goz
dar višješolsko izobrazbo gozdarske smeri. Pravilnik 
določa, da morajo revimi gozdarji, ki nimajo zahte
vane izobrazbe ali 15 let delovnih izkušenj v goz
darstvu, do konca leta 1999 višjo izobrazbo pridobiti. 

Zato je bilo v letu 1994 poleg 90 že vpisanih goz
darskih tehnikov s srednješolsko izobrazbo (pretežno 
iz ZGS) na višješolski študij vpisano še 1 61 na ZGS 
zaposlenih gozdarskih tehnikov. V Programu razvoja 
gozdov Slovenije ( 1994) je med drugim zapisano, da 
bo za nemoteno obnovo strokovnega kadra na 453 
sistematiziranih delovnih mestih ZGS, za katere je 
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zahtevana višješolska izobrazba, potrebno letno izo
braziti okrog l5 do 20 gozdarskih strokovnjakov z 
višješolsko oz. visokošolsko strokovno izobrazbo. Z 
dopolnitvijo visokošolskega študijskega programa leta 
1992 je postal program bolj razširjen in obravnava 
večino obnovljivih naravnih virov. Potrebno pa ga je 
sproti dograjevati in posodabljati v skladu s spremen
jenimi razmerami v gozdarstvu. 

Uspešno izvajanje podiplomskih študijskih pro
gramov na gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete 
ostaja nujno za hiter razvoj stroke na vseh področjih 
gozdarstva tudi v prihodnje. S študijskim letom 1994/ 
95 se vsebine programov bolj prilagajajo željam kan
didatov, povečuje se tudi možnost vpisa interdiscipli
narnih programov. 

Ali se zaposleni formalno izobražujejo za 
pridobitev višje stopnje izobrazbe? 

visoka izobrazba 
6% 

Grafikon 2: Izobraževanje ob delu po stopnji izobrazbe 

Katje razvidno iz podatkov, se skupno 34% zapo
slenih izobražt.Ue ob delu za pridobitev višje stopnje 
izobrazbe. Tako množično izobraževanje ob delu je 
povezano z odredbo Ministrstva za kmetijstvo, goz
darstvo in prehrano, objavljeno v Uradnem listu št. 5 
iz leta 1994. Ministrstvo je takrat določilo minimalno 
predpisano izobrazbo za posamezna delovna mesta. 

4.1.3 Interno izobraževanje zaposlenih v ZGS 

Človek, kije usposobljen za opravljanje določene
ga dela, se neprestano sooča z razvojem in inovacijami 
te dejavnosti. Prisiljen je, da prvotno osvojene spret
nosti, navade in sposobnosti izpopolnjuje, dopolnjuje 
in specializira. Tako želje izvirajo iz neposrednih zah
tev dela in drugih potreb, ki mu omogočajo sprejeman
je in obvladovanje novih dosežkov. 

Če pa je predvideno, da bo znanje, ki si ga bo pri
dobil, moral posredovati naprej drugim zaposlenim, 
ima izobraževanje na tem mestu še toliko bolj nepo
grešljivo vlogo. Udeležb na nefonnalnih izobraževal-
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nih dejavnostih na raznih strokovnih in drugih pod
ročjih je bilo v letu 1998 2.046. ZGS s svojimi zapo
slenimi je na razn.ih strokovnih področjih izvedel sku
paj 43 neformalnih izobraževalnih dejavnosti različnih 
oblik. 

Katere oblike izobraževanja uporabljajo zapo
sleni pri svojem delu, da lahko izobražujejo druge 
zaposlene? 

Preglednica 1: Oblike izobraževanja zaposlenih v ZGS 

OBLIKE IZOBRAZEVANJA V ZGS Števila' Odstotek 

Predavanja, seminarji, predstavitve 109 16,8 

Mentorstvo pripravnikom 100 15,4 

Jzobraževalni sestanki 152 23,4 

Mentorstvo- vodstvo pri določenih nalogah 45 6.9 

Ne izobražujejo drugih zaposlenih 330 50,8 

SKUPAJ: 73,6 113,2 

*Opomba: M;)žnihje bilo več odgovorov, zato vsota% ni enaka 
100. 

lz podatkov je razvidno, da več kot polovica zapo
slenih ne izobražuje drugih zaposlenih. Kopajih izo
bražujejo, se u_deležujejo izobraževalnih sestankov 
(23,3 %), sledijo predavanja, seminarji in predstavitve 
( 16,8 %), mentorstvo pripravnikom (5,3 %) in na zad
njem mestu mentorstvo kot vodstvo pri določenih na
logah (7 %). 

Interno izobraževanje zaposlenih je velikega po
mena, saj imajo gozdarski delavci veliko znanja, ki 
ga lahko posredujejo naprej drugim zaposlenim, se
veda če so za to izpolnjeni določeni pogoji, kot npr. 
ustrezna motivacija zaposlenih in ustrezno nagrajevan
je za opravljeno delo. Ker nobeden od teh pogojev ni 
izpolnjen v zadostni meri, je tudi analiza podatkov 
pokazala, da zaposleni v ZGS, kljub temu da imajo 
veliko strokovnega znanja, v več kot 50% ne izobra
žujejo drugih zaposlenih. 

Dobro bi bilo, ko bi se izobraževalno dejavnost 
delavcev ZGS opredelilo v sistematizaciji ZGS. Za vse 
tiste zaposlene, ki pokažejo željo in interes in se veliko 
dodatno izobražujejo, bi bilo zelo vzpodbudno, če bi 
se to upoštevalo pri njihovem napredovanju. Vsem 
tistim zaposlenim, ki delujejo kot izobraževalci, pa naj 
bo dana možnost ustreznega izobraževanja, usposab
ljanja in na koncu tudi primerno finančno ovrednotenje 
njihovega dela , 

4.1 .4 Druga splošna znanja, Iti jih zaposleni v ZGS 
želijo pridobiti 

Gozdarski delavec z dobro splošno izobrazbo laže 
obvladuje strokovno znanje. Večja razgledanost in 
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sprejemljivost za napredovanje v poklicnem delu mu 
omogočata lažje prilagajanje spremembam v njego
vem poklicu, s tem pa je močnejši rudi občutek pri
padnosti poklicu. 

Zanimalo nas je, katera dodatna znanja so tista, ki 
sij ih zaposleni želijo pridobiti. 

Pro:gkdnica 2: Dmga splošna znanja, ki si jih želijo pridobiti 
zaposleni v ZGS 

Dodatna splošna znanja, ki si jih želijo Stopnja izobrazbe 
pridobiti zaposleni v ZGS od V. do VII. 

štev.ilo Odstotek 

Retorika, j11vno nastopanje 362 55,7 

Predavateljske in moderatorske veščine 125 19,2 

Uporaba video gradiva 137 21 ,l 

Izdelava gradiv 81 12,5 

Veščine pisanja 118 18.2 

Veščine komuniciranja pri svetovanju 
lastnikom gozdov 241 37,1 

Veščine komuniciranja v odnosih s 
sodel<\vci 125 19,2 

Veščine organizacije časa 132 20,3 

Veščine samoizobraževanja 133 20,5 

Veščine dela z mladimi 137 2 1, 1 

Veščine nastopan_ia na radiu in TV 70 10,8 

SKUPAJ 16'61 255,5 

* Opomba: Možnih je bilo več odgovorov, zato vsota% ni enaka 
100. 

[z podatkov je razvidno, daje bila pri skoraj 40% 
anketirancev izražena potreba po znanju in veščinah 
iz komuniciranja pri svetovanju lastnikom gozdov. 

Za lastnike gozdov bodo najpomembnejši tisti goz
darski strokovnjaki, s katerimi bodo lahko neposredno 
sodelovali, in tisti, ki bodo stalno delovali na istem 
terenu. Za vzpostavitev dobrih odnosov med lastniki 
gozdov in gozdarskimi delavci pa so potrebna tudi 
znanja iz psihologije, vzpostavljanja stikov in zaupanja 
pri lastnikih gozdov. Lastniški gozdovi rabijo teren
skega strokovnjaka takoj. 

Strokovna in druga splošna znanja so v glavnem 
teme, ki so vezane na funkcije gozdov in so za goz
darske delavce izredno pomembne. Zato dajejo stro
kovnemu izobraževanju velik poudarek. Glede na po
samezna strokovna področja je zaposlenim omogo
čeno stalno strokovno izpopolnjevanje z namenom, da 
bi njihovo strokovno delo potekalo čimbolj kakovost
no. 

Analiza potreb po izobraževanju v ZGS je na stro
kovnem področju pokazala potrebe po naslednjih 
znanjih: 
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- gojenje in varstvo gozdov, 
- gozdna rastišča, 
- pomladitvena ekologija, 
- bolezni gozdnega drevja, 
- novosti pri varstvu gozdov, 
- gozdnogojitveno načrtovanje, 
- tehnologija dela, 
- oddaja del in nadzor del na gozdnih prometnicah, 
- varstvo pri delu, 
- novosti na trgu lesa, 
- načrtovanje in vzdrževanje gozdnih vlak, 
- trasiranje gozdnih vlak, 
- normativi. 

Pri splošnih znanjih, katerim dajejo v primerjavi s 
strokovnimi znanji bist\;eno manjši poudarek, so se 
pokazale največje potrebe na področju retorike in jav
nega nastopanja (več kot 55 %), željo po pridobitvi 
potrebnih znanj za komuniciranje z lastniki gozdov pa 
je izrazilo 37% zaposlenih. V približno 20% so bile 
izražene potrebe kot: 
- znati uporabljati video gradivo, 
- znati se samoizobraževati, 
- znati boljše komunicirati s sodelavci, 
- znati dobro organizirati čas, 
-znati delati z mladimi. 

Pri tem je vzpodbudno, da je ZGS začel z izobra
ževanjem s področja komuniciranja, seminarja pa se 
bo v prihodnjih letih udeležila večina zaposlenih. Gle
de na izražene potrebe bi mogoče lahko razmišljali o 
novem, dodatnem izobraževanju s področja retorike 
in javnega nastopanja. 

4.1.5 Pripravljenost zaposlenih za samoizobraže
vanje 

Današnja hitro se spreminjajoča družba zahteva 
fleksibilne izobraževalne prijeme in tudi drugačne 
odnose med udeleženci učnega procesa. Če želimo 
slediti filozofiji vseživljenjskega izobraževanja, kar je 
v sedanjih razmerah nujno, moramo ljudi usposobiti 
za takšno učenje, da bodo sami prevzeli pobudo in 
odgovornost zanj. Vseživljenjsko učenje namreč omo
goča posamezniku, da se prilagaja zahtevam današnje 
družbe, in hkrati krepi njegovo konkurenčnost na trgu 
delovne sile. Učitelj pa v tem primeru ni več le pre
našalec znanja, temveč tisti, ki usmerja, vodi in po
maga. 

Velik pomen ima razvoj sodobne tehnologije, ki po 
eni strani omogoča uporabo najrazličnejših medijev 
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pri učenju, kar je z motivacijskega vidika izredno po
membno, po drugi strani pa tudi olajšuje različne obli
ke učenja in izobraževanja. Potrebno paje vedeti, da 
ljudje pri takem nač-inu učenja potrebujejo pomoč, zato 
je bil leta 1995 s strani Ministrstva za šolstvo in šport 
podprt projekt Andragoškega centra Slovenije za usta
navljanje središč za samostojno učenje in danes je 
takih središč že več kot 20 po vsej Sloveniji. 

Središča za samostojno učenje zagotavljajo posa
mezniku prostor, opremeljen z ustrezno učno tehnolo
gijo. V takšnih središčih je na voljo tudi posebej pri
rejeno gradivo, iz katerega se posameznik lahko sa
mostojno uči. Pomembno vlogo pa imajo v takih sre
diščih svetovalci, ki pomagajo posamezniku tako pri 
uporabi različne učne tehnologije kot tudi pri samem 
obvladovanju učne snovi. 

Podatki so pokazali, da zanimanje za samoizobra
ževanje pri vseh zaposlenih obstaja, se pa razlikuje 
glede na doseženo stopnjo izobrazbe. Po pričakovanj ih 
je zanimanje največje pri zaposlenih z visoko stopnjo 
izobrazbe (95 %), pri zaposlenih z višjo stopnjo izo
brazbe je zanimanje nekaj več kot 60-odstotno, pri 
tistih s srednjo stopnjo izobrazbe pa doseže 25 %. 

4.1.6 Teme za samoizobraževanje 

Pri zaposlenih v ZGS so v več kot 58% prevlado
vale ekološke teme1 s skoraj 56 % sledijo strokovno 

Preg lednica 3: Teme za samoizobraževanje 

TEME ZA SAMOIZOBRAžEVANJE Število Odstotek 

Strokovno gozdarska tema 364 56,0 

Ekološke teme 382 58,8 

Živalski svet 327 50,3 

Rastlinski svet 291 44,8 

Timsko delo 72 1~1 

Vodenje sestankov 60 9,2 

Organizacija časa 
1 

77 11,8 

Organiziranje informacij in papirjev 50 7,7 

Finance 91 14,0 

Uporaba prosojnic in videa 6\ 9,4 

Pogajanja 87 
1 

13.4 

Komuniciranje 185 28,5 

Javno nastopanje 166 25,5 

Pozitivno mišljenje in delovanje 159 24,5 

Zdravo življenje 173 26,6 

Delovanje proti stresu 126 19,4 

Osveščanje mladih o naravi in gozdu 256 39~4 

SKUPAJ 2.671 410,9 

* Opomba: Možnih je bilo več odgovorov, zato vsota% ni enaka 
100. 
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gozdarske teme in z dobrimi 50% živalski svet. Veliko 
zanimanje zaposlenih, skoraj 40 %, je tudi za teme s 
področja osveščanja mladih o naravi in gozdu. Za ko
municiranje in javno nastopanje, področji, ki sta se pri 
splošnih znanjih pokazali med najpomembnejšimi, 
kjer bi zaposleni radi dopolnili svoje znanje, se je 
odloči la tretj ina zaposlenih. 

ZGS lahko na področju samoizobraževanja za za
poslene naredi še zelo veliko. Podatek da si je največ 
zaposlenih kot gradivo za samoizobraževanje izbralo 
knjigo, pove, da zaposleni niso dovolj seznanjeni z 
vsemi možnostmi, ki jih v današnjem času že imamo. 
Za samoizobraževanje so predvsem primerna središča 
za samostojno učenje. 

Za začetek lahko Andragoški center RS organizira 
in predstavi delovanje središč za samostojno učenje 
vsem zaposlenim, ki jih to področje zanima. ZGS pa 
lahko vzporedno razmišlja, da bi v okviru knjižnice, 
ki jo ima, odprl lastno središče za samostojno učenje. 
S tem bi bila zaposlenim dana velika možnost samo
izobraževanja, za začetek pa bi lahko v to vključili tista 
znanja in teme, ki so jih zaposleni najpogosteje na
vajali: strokovno gozdarske teme, ekološke teme, ko
municiranje, javno nastopanje, pozitivno mišljenje in 
zdravo življenje. 

5 ZAKLJUČEK 

Hitre spremembe na družbenem in gospodarskem 
področju od posameznika zahtevajo neprestano pri
lagajanje novim pogojem. Izginjajo stalne delovne 
naloge, izginja pojem delovnega mesta in kvalifikacija 
samo za en poklic. Uveljavlja se fleksibilno delo, ki 
zahteva široko paleto znanj, spretnosti in komuni
kacijskih sposobnosti. Najpomembnejši dejavnik pri 
tem so sposobni in izobraženi ljudje. Vse spremembe 
na družbenem področju so privedle do velikih spre
memb tudi v slovenskem gozdarstvu. Tukaj ne gre 
zgolj za ožje strokovne novosti, pač pa za spremembe 
na področju celotne organizacije gozdarske službe, od 
financiranja do izobraževanja. V sedanjih razmerah, 
ko je večina gozdov zasebnih, je izvajanje del v za
sebnih gozdovih ključnega pomena za razvoj gozdnega 
bogastva države. Lahko rečemo, da bomo imeli takšne 
gozdove, kot nam jih bo uspelo vzgojiti v razmerah 
zasebne lastnine. 

Oddelek za gozdarstvo deluje več kot 45 let in v 
tem času je doživel kar nekaj pomembnih mejnikov, 
ki so zaznamovali njegov nadaljnji razvoj. Začetki 
stopenjskega študija segajo v leto 1949. Prva usmeritev 
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v gozdarstvu je bila lesna usmeritev (leta 1963), ki je 
svojo samostojnost začela pet let kasneje, ko je bil 
mogoč samostojen študij lesarstva v okviru 
skega in lesarskega študija. Leta 1976 so začeli s te
meljito prenovo študijskega programa, rezultat je bila 
višja šola, v katero je bil dve leti kasneje mogoč izre~ 
den vpis (študij ob delu). Leta 1985 so dobili nov štu
dijski program, višješolski študij je postal del rednega 
študija. Sedem let kasneje, leta 1992, je bila potrebna 
popolna prenova višješolskega in visokošolskega pro
grama in dve leti kasneje so bile podane strokovne 
podlage za program visoke strokovne šole. 

V zadnjih letih se je na različnih posvetovanjih in 
srečanjih veliko govorilo o tem, kakšne so potrebe 
izobraževanja v gozdarstvu, kakšna naj bi bila goz
darska šola ter kakšna poklic in usposobljenost sta 
potrebna za gozdarskega delavca. V zadnjem času 
postajajo vse pomembnejše tudi potrebe po izobra
ževanju številnih lastnikov gozdov. Na ravni stroke je 
potrebno določiti skupne izobraževalne cilje, za katere 
bodo vsi zainteresirani in za katere se bodo tudi zav
zemali. Redni šolski programi naj bi bili usklajeni z 
veljavnim izobraževalnim sistemom. se bo npr. 
izkazalo, da Srednja gozdarska šola v Postojni in po
klic gozdarskega tehnika, za katerega usposablja, ne 
bosta več aktualna, so na šoli pripravljeni to izobra
ževalno smer nadomestiti z ustreznim naravoslovno 
usmerjenim srednješolskim programom, ki bo omo
gočal tako zaključek šolanja kakor tudi opravljanje 
mature. Program bi moral biti usmerjen predvsem v 
naravoslovne poklice, vsekakor tudi v gozdarske na 
srednji in višji šoli, omogočal pa naj bi tudi nadalje
vanje študija na fakultetah. Velik interes se kaže tudi 
v izvajanju določenih oblik izobraževanja in usposab
ljanja za odrasle. V se pomembnejša postaja tudi po
treba po ustreznih oblikah izobraževanja in usposab
ljanja za različne ciljne skupine. 

Na tem mestu ima pomembno vlogo ZGS, ki naj 
področju izobraževanja za uspešen razvoj slovenskih 
gozdov posveti ustrezno pozornost. ln to ne le izpo
polnjevanju strokovnjakov, ki jih zaposluje, ampak 

GozdV 58 (2000) 4 

tudi izobraževanju gozdnih posestnikov in prosvetlje
vanjujavnosti o pomenu gozdov in vseh njihovih vlo~ 
gah. Zato pa je potreben široko izobražen gozdarski 
strokovnjak. 

Rezultati anketnih vprašalnikov, s katerimi je ZGS 
v letu 1997 ugotavljal izobraževalne potrebe zaposle
nih, so pokazali potrebe po znanjih na različnih pod
ročjih, od strokovnih znanj pa do samoizobraževanja. 

Raziskava je potrdila, da je področje izobraževanja 
zaposlenih izredno pomembno. Hkrati je nakazala po
membno vlogo kadrovske funkcije v ZGS, saj bo le 
dobro upravljanje s človeškimi viri omogočilo izobra
ževanje in načrtovanje kariere vseh zaposlenih. Pove
zanost med cilji ZGS, zaposlenimi in izobraževanjem 
bo ugodno vplivala na celotno delovanje ZGS. Ob tem 
ne smejo pozabiti na vsakega posameznika posebej, 
saj mu lahko le tako prilagodijo delovne in izobraže
valne pogoje. ln na tem mestu je lahko and ra gog kot 
strokovnjak podjetju v veliko pomoč. 
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Gozdarstvo bodočnosti- sonaravno gozdarstvo na ot·ganskih temeljih razmišljanja in ustvarjanje mnogonamenskega gozda za 

visoko kakovost življenja kot rešitev za človeško družbo prihodnosti . 

Ključne besede: gozdarstvo, gozd, gozdna učilna, kognitivno gozdarstvo, večnamenska vloga gozda, smernice razvoja. 

ZA UVOD NEKAJ RESNIC, KI SE JIH LAHKO 
SRAMUJEM O 

Naj začnem s preprostim dejstvom, ki nas opozarja, 
da ob pomanjkanju cilja zadremlje sleherna aktivnost 
Gozdarstvu ciljev, povezanih z originalnimi idejami, 
ni nikdar primanjkovalo, saj je bilo usmerjeno k na
čelom trajnosti, in to načrtno vsaj zadnjih dvesto let, 
podzavestno pa glede na značaj stroke že mnogo po
prej. Toda okoliščine, predvsem pa agresivnost ne
katerih drugih gospodarskih področij, so delu z goz
dom organski razvoj zavirale in onemogočale. Izjeme 
so bili le svetli momenti, kratka obdobja, ki so bila 
gozdu in naravi nasploh naklonjena. Uničevanje na
rave in njenega gozda je zgodba o rojstvu in uspešnem 
razvijanju človekovega RAZ-UMA, ko je človek začel 
in nadaljeval svojo razdiralno početje z uničevanjem 
naravnih, ekosistemskih tvorb, kot so npr. gozdovi, 
vodovje itd., in to delo nadaljuje še danes (CHAR
GAFF 1995, MEYER-ABICH 1988, 1990, PRIGO
GfNE 1988). Človek je z nomadsko miselnostjo, pred
vsem z živinskim gabcem (s tercetam: govedo, ovce, 
koze), počel največje zlo v zgodovini uničevanja nara
ve širom sveta (BOHLER 1 EGGER 1 VOGLER 1 
WANNER 1990, FERGUSON 1984, HAENSCHKE 
1982, LORENZ 1969, MARKL 1986). Ta nomadska 
miselnost se je ohranila v "modernem" človeku tako, 
da to delo "uspešno" nadaljuje na različne načine, 
prikrito s koruznim( polji, z uničevalno vzrejo živali, 
z deform.iranjem gozdov v nenaravne tvorbe, z indu
strializacija dežel, vse brez slehernega spoštovanja 
naravinih, za življenje nepogrešljivih danosti. "No
madski lobi" počenja to danes po vsem svetu. Lep 
primer pri nas je, ko se poizkuša po pičlega pol stoletja 
uspešnega revitaliziranja gozdov ponovno agresivno 

* D. M. prof. dr. dr. he. c., BF, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, 1000 Ljubljana. SLO 
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in uničevalno zapraviti doseženo s slovenskim goz
dom. Potrebno je oživUanje naravnega gozda z vsemi 
funkcijami, potrebnimi za kakovost življenja, s sana
ravnim ravnanjem, ki ga je razvilo evropsko gozdar
stvo kot odpor agrarni miselnosti. 

Razumljivo, da se ta ponovni zločin ne sme po
srečiti, čeprav obstajajo mnoge okoliščine, ki bi k 
takšnemu usodnemu spodrsljaju lahko pripomogle . 
Naj naštejem nekatere od njih: 
- Osveščenost slovenskega človeka je razmeroma 

skromna, kar je treba pripisati pomanjkljivi izobraz
bi . Gozdarstvo v Sloveniji je razvilo določen način 
delovanja, ki se ga da prikazati s tetraedrom s štirimi 
oglišči: 

l. izobraževanje strokovnjaka, 
2. raziskovalno delo, 
3. praktično delo z gozdom, 
4. osveščanje javnosti. 

To je izredno racionalen in uspešen način dela stroke 
v neki majhni državi, kjer z nenehnimi povratnimi 
informacijami bogatimo svoje znanje in večamo us
peh pri delu z naravo. Danes na podlagi rezultatov v 
naravi ugotavljamo, da smo bili zelo uspešni, vendar 
smo premalo poudarjali delo z javnostjo. In prav 
premalo osveščena javnost je tista, ki se premalo 
zaveda, kaj naravni ekosistemi, kot je npr. gozd, za 
življenje v resnici pomenijo. Kako lahko je prepričati 
javnost o pomenu oz. nepomenu gozda, pove nekje 
zapisana primerjava tovarne Mercedes s površino 1 O 
ha s površino vseh gozdov v Nemčiji. Na površini 
lO ha naj bi ta tovarna ustvarila tolikšen donos kot 
vsi nemški gozdovi skupaj. Zelo primitiven in lažen 
prikaz, v katerem ni zajeta množica najrazličnejših 
življenjskih funkcij gozda, od katerih je življenje 
odvisno. Na rakšen in podoben način se javnost pre-
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pričuje, daje premalo hrane in so nam zato potrebna 
koruzna morja, živinske oz. živalske megafarme in 
podobno (HAENSCHKE 1982). Takšni prikazi pov
sem zameglijo bistvo narave in njenega gozda, ker 
ne temeljijo na ekološkem knjigovodstvu, v katerem 
je vsa škoda, storjena v naravi, vračunana in v kate
rem cene nekega produkta govorijo resnico. 

- Agrarna razdrobljenost v Sloveniji presega vse meje. 
Za primerjavo navajam podatek za Avstrijo: ta ima 
3,6 mio ha gozda in 230.000 posestnikov (ust. infor
macija). V Sloveniji paje na 1,1 mio ha gozda prib l. 
300.000 gozdnih posestnikov, torej 5-krat več. Po
dobne razmere so v kmetijstvu. Vse to nam narekuje, 
da moramo razviti povsem lastno koncepcijo rav
nanja z gozdom kot našo skupno dobrino brez po
snemanja drugih. Predvsem pa se moramo vprašati, 
zakaj je do takšnega stanja sploh prišlo. 

- Živimo skrajno vprašljivo življenje, ko se niti ne za
vedamo, kako smo kot uj eto človeško bitje v tehni
ficiranem živalskem vrtu psihično prizadeti 
(FROMM 1979, LASZLO 1 LORENZ 1969). Goz
darjevo delo, ki temelji na spoznavanju naravinih 
zakonitosti, je zato vse bolj usmerjeno v raziskavo 
bodočnosti in opozarjanje javnosti, kam vodi sedanja 
miselnost. Hkrati pa zahteva ta koncept kreativnost 
pri ravnanju z gozdom kot še vedno dokaj pohablje
nim ostankom pristne narave. 

2 POTREBNO JE POZNATI PRETEKLOST, DA 
BI LAHKO BILI USPEŠNI V PRIHODNOSTI 

Velika nesreča sedanjega časa je, da se sedanja 
družba iz preteklosti noče učiti, kar je v velikem nas
protju z razvojno potjo zdrave ustvarjalne družbe. Ni
česar začetega ne pustimo, da bi dozorelo in pokazalo 
svoje sadove. Naglica in njeni instrumenti nas silijo, 
da ostajamo podpovprečna družba. Pri delu z gozdom 
in z naravo nasploh se to odraža izrazito negativno. 
Povprečnost je usodna, je odraz nekulture. Pri delu z 
gozdom pomenijo dolgoročen razvoj, zorenje in sto
letja odraščanja živo nasprotje naglici in neizkušenosti. 
Gozd je simbol strpnosti, trajnosti "modrosti" in s tem 
resnične kulture in naspro~e velocifističnemu* kme
tijstvu in vedenju družbe nasploh. 

Če je tako, potem je potrebno poznati in tudi dou
meti pota gozdarstva od nomadskih konceptov iz dav
nine pa vse v današnji čas kot zakoreninjeno bolezen 

"' Goethejeva skovanka iz besed velocitas in lucifer (v 
njegovem znanem delu Faust že 200 let nazaj), ko pesnik 
opozarja, kako vrag goni človeka k vse večji naglici. 
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človeške nekulture. Hkrati pa je treba primerjati 
napore gozdarske znanosti in prakse, kako pobegniti 
in razviti ustvarjalna, naravi prijazna pota ravnanja z 
gozdom v Sloveniji. O bilanci uspešnosti in 
spodrsljajih govore: 
- Skoraj 200 let naporov gozdarstva pri revitalizaciji 

gozda na krasu. 
- Beg iz agrikulturnega načina razmišljanja k sona

ravnemu delu z gozdom zadnjih 1 OO in tudi več let 
(MLINŠEK 1 972). 
Uveljavljanje principa trajnosti z začetki pred 200 
leti. 

- Izgon nomadskega patenta- živinski gobec v obliki 
terceta govedo-ovca-koza - iz gozda in hkrati uki
nitev steljarjenja kot dodatnega zločina nad naravo. 

-Uvajanje kognitivnega koncepta gospodarjenja z goz
dom v vsej Sloveniji s pomočjo kontrolne metode in 
gozdnogojitvenega načrtovanja (MLINŠEK 1994). 

- Občutno povečanje biosubstance v slovenskem goz
du v obdobju 1950-1990, ko se je količina deblovine 
povečala s 140m3/ha do današnjih več kot 200m3/ ha 
(v povprečju za Slovenijo). Kar je veliko v primerjavi 
z izsekanimi gozdovi v predvojnih časih in še vedno 
malo v primerjavi s tistim, kar bi morali v gozdu 
imeti, ali pa v primerjavi s Švico, ki ima v svojih 
gozdovih v povprečju že nekaj manj kot 400 m3 oz. 
ton deblovine na hektar. 

-Prepoved ekstenzivnih, naravi tujih posegov v gozd 
(goloseki) in uvajanje točkovno - negovalnega sis
tema ravnanja z gozdom. Zaustavitev velikopovr
šinskih primitivnih krčitvenih teženj okoli leta 1960. 

- Uvedba biološke amortizacije kot neke vrste pred
hodnika, (edinstvenega na svetu) "ekološkega knji
govodstva". 

-Afirmacija gozdarstva Slovenije v svetu s stanjem 
gozda in ne nazadnje s svetovnim kongresom IUFRO 
l. 1986. 

-Dojetje pomena rastišča in fitocenološko kartirana 
Slovenija (50-70% vseh gozdov) kot edinstven po
men na svetu; hkrati dojemanje rastišča (njegovega 
življenja) in bi oceno loške združbe kot nedelji ve ce
lote. 

- Razvoj aktivnega varstva narave z razvijanjem in 
uvajanjem sonaravnega (naravi prijaznega) ravnanja 
z gozdom kot naprednejše zvrsti v primerjavi s kla
_sičnim varstvom narave z ''ograjo". Torej negovalno 
varstvo narave kot edina pravilna pot. 

- Posebej je treba poudariti razvojno pot gozdarstva 
kot nenehnega boja z birokratsko diktaturo države 
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in defetizmom, ki sta največja sovražnika narave. Saj 
je poznano dejstvo, da gozd ni zelena miza, kjer naj 
bi rasel les, gnojen s črnilom in papirjem. 

Gre za uspešne napore> ki nam jih svet zavida in ki 
so tudi kažipot v bodočnost. 

Predpogoj za bodočo razvojno pot slovenskega 
gozdarstva je poleg dojemanja preteklosti pred
vsem nadaljnje razvijanje novega drugačnega na
čina razmišljanja, razmišljanja s pomočjo gozda. 

Razvijati sozvočje z naravo pomeni opuščanje an
tropocentričnega gledanja in razlaganja narave. An
tropocentričnost mora zamenjati biocentrično doje
manje narave (SCHWEIZER 1984). Posledica antro
pocentrične fi1ozofije je uničeno sookolje in močno 
prizadeta človekova notranjost in njegovo vedenje. 
Biocentrična naravnanost človeka, ki mu je temelj 
spoštovanje življenja kot življenja, lahko dojame tudi 
bistvo gozda kot naravi no stvari no za ohranjanje in za 
uspešen razvoj življenja. Napačno dojemanje narave 
je razumljiva posledica usedline mnogih milijonov 
naših prednikov še iz nomadskih obdobij, ki so nam 
vtisnila roparski odnos do sookolja in človeka oddaljila 
od njegove matere narave. Dojemanje gozda kot vr
hunskega samodejnega stvarstva narave v idealnih 
življenjskih pogojih nas opozarja, da so življenjski 
procesi in razvojne zakonitosti v pragozdu veljavni, 
in pomembno je, da jih človek spoštuje pri sleherni 
svoji aktivnosti, vedenju, gospodarstvu, vzgoji, izo
braževanju in drugje. 

Spoznavanje pragozda nam razkrije nov pristop k 
dojemanju življenja. Dojeli bomo, zakaj bolno, izna
kaženo naravno rastišče povzroča bolno življenje in 
bolnega človeka (MARKL 1986). Dojeli bomo, zakaj 
so obdelovalne površine, še posebej s kemijo krm lj ene 
površine, izvor za nastajanje defektnega in bolnega 
življenja. Zemlja v svojem naravnem razvoju je pro
dukt sozvočja med živim in neživim substratom (ki 
ima svojo lastno življenjsko pot). In sozvočje teh dveh 
življenj pomeni težnjo in uspešno uveljavljanje vital
nega življenja. Gre za vitalnost življenja, kije odvisna 
od moči lokalnih silnic na eni strani in globalizacijskih 
trendov na drugi strani, ob nenehnih poizkusih uvel
javljanja življenja v naših pogojih v gozdnem ekosis
temu, ki ga narava za uveljavljanje življenja propagira 
in ustvarja v naši evropski sredini na vsakem koraku. 
In če nenadoma ugotavljamo, daje to gozdno življenje 
zamenjalo koruzno polje in podobni umetni človekovi 
konstrukti, potem se počasi le zavedamo, kako nevama 
zavoženo je človekovo življenje. 
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Ob takšnem in podobnem razglabljanju ugotav
ljamo, da so naše predstave o naravi polne stereotipov. 
Vprašaj mo se, zakaj smo slepi in zakaj nas nekdo slepi. 
In kaj se bo zgodilo, ko se bomo otresli stereotipov, 
katje npr. zlagana kulturna krajina? Družba brez ste
reotipov ima vse pogoje, da postane uspešna družba 
bodočnosti z atributom kulturna družba. Kulturna 
družba brez potreb po šminkanju mrtvega telesa narave 
in tolaženja prizadete notranjosti človeka, kulturna 
družba, ki živi v resničnem sozvočju s pristno naravo. 

3 GOZDARSTVO POTREBUJE NOVO IZRAZO
SLOVJE, PREDVSEM PA POIMENOVANJE 
TISTIH LAŽIGOZDNIH TVORB, KI JIM NE 
MOREMO REČI GOZD 

Pod izrazom gozd razumem polnokrven gozdni 
ekosistem, katerega številne ekosistemske funkcije 
niso prizadete in kjer prevladuje določeno sozvočje 
med številnimi funkcijami, ki jih gozd spontano oprav
lja. Kritično vrednotenje uspešnosti funkcij gozda nas 
bo kmalu privedlo do razočaranja. Ugotoviti bomo 
morali, da imamo zelo majhen delež resničnega gozda 
in velik delež iznakaženih gozdnih tvorb, kjer je učinek 
gozdnih funkcij komaj omembe vreden. Dosledno ka
tegoriziranje različnih gozdnih tvorb glede na moč in 
kakovost gozdnih funkcij nas bo streznilo. Ugotoviti 
bomo morali, da mladi sestoji na velikih površinah ne 
morejo biti gozd, ampak so šele gozd v nastajanju. 
Podobno velja za smrekove monokulture na tujem 
rastišču, za izsekane drevesne sestoje, steljnike, gr
mišča (pionirska in degradirana). Skratka, ugotoviti 
moramo, kaj lahko glede na moč funkcij imenujemo 
gozd in česa ne in kaj je treba storiti, da bi negozd zopet 
postal gozd. Še bolj kot gozdar potrebuje to razliko
vanje javnost, zato da bi znali vrniti gozd kontinentom 
in še posebej naši Slovenij i. 

Ugotavljamo torej, da je Evropa gozdnato zelo rev
na. Ne le zato, ker prevladuje umetna savana. Ne le 
zato, ker nima več gozda v Sredozemlju, temveč zato, 
ker so mnogi njeni gozdovi zgolj zelene kulise, lažni 
gozdovi. Evropski človek živi na odru, z zelenimi 
kulisami dekoriranem odru. Na tem odru se človek 
sprašuje, kako nazaj na naravno sceno življenja. To je 
eno od osrednjih življenjskih vprašanj. Zanima nas, 
kaj storiti. Evropa potrebuje novo gozdarstvo, nasvete 
pa išče v ostankih svojega pragozda. 
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4 DRUGAČEN NAČIN RAZMIŠLJANJA OD NAS 
ZAHTEVA, DA DOJAMEMO DOMOVINSKO 
PRAVICO GOZDA V NAŠI KRAJINI 

Zakaj ne bi dojeli, da ima v naši krajini gozdno 
življenje predpravico praprebivalca te krajine? 1n če 
je tako, potem je naša dolžnost, da naravo oz. njen gozd 
zaprosirno za bivalno vizo za sožitje z gozdom, ki 
nenehno zahteva svoj življenjski prostor ponovno na
zaj. Kot sonaravne naravnani gozdarji bomo mnogo 
dojeli, tudi npr. to, da je staro drevo nepogrešljiv se
stavni del družbe in mu moramo zato posvečati po
sebno pozornost. Dojeli bomo resnico o sookolju. To 
je pojem, ki mora zamenjati pojem okolje, ker je le-to 
antropocentrična označba zgolj za človekovo okolje. 
Naš celosten pogled pa govori o življe!Uu in njegovem 
sookolju. V tako dojetem sookolju nam bo lažje razu
meti, da sta npr. gozd in sladkovodni sistem nedeljiva 
celota. In v tako razumetem sookolju odpade cela vrsta 
nepotrebnih vodogospodarstvenih predpisov. Kajti 
gozd kot naravni regulator vodnega režima ne sme biti 
v nobenem primeru prizadet glede svoje vodne funk
cije. Osveščanje in razkrinkavanje stereotipov in na
domeščanje le-teh z resničnimi dejstvi ne pomeni nič 
drugega kot zahtevo po kultiviranju kapitalizma kot 
družbenega procesa. Dovolj nam je posnemanja krat
kovidnih agramih konceptov in beganja od ene napake 
k novim grehom, ki se jim v zadnjem času pridružuje 
računalniška evforija z informacijsko "drisko" z mno
go znanja in z bore malo modrosti (WEfZENBAUM 
1991, 1994). Gozda in lesa se tudi v bodoče ne da od
misliti od sestavine naše kulture. V nobenem primeru 
pa ne pride ponovno v poštev podrejanje gozda in 
ravnanja z njim demonstvu tehnike, na kar je z vso 
resnostjo opozarjal že Albert Scbweizer (SCHWEJ
ZER 1984) in zelo nazorno prikazoval tudi priznani 
filozofHans Jonas v svojih delih o znanosti in odgo
vornosti (JONAS 1984). 

Gozdarstvo je že zdavnaj razvilo idejo o trajnost
nem razvoju in delu z gozdom kot skrbi za potomstvo. 
Ta etična vrednota temelji na znanstvenem spoznanju 
in modrostnih izkušnjah, ki govore, da tiči skrivnost 
uspešno delujočih funkcij v nenehni harmoniji vseh 
v gozdu delujočih silnic (KOSTLER 1967). 

5 ČLOVEK V ŽIVALSKEM VRTU BEŽI IZ 
UJETNIŠTVA IN ODKRIVA GOZD KOT REŠI
TELJA 

Zgodovina gozda v Sloveniji je, tako kot povsod, 
ropanje in uničevanje narave. Dokazi za to so pri
morski Kras, belokranjski in suhokranjski steUniki, 
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pohorske monokulture itd. Povsod, kamor pogleda 
kritično oko, naletimo na gozdne kulise, ki naj bi bile 
gozd. Povzročitelj vsega paje človekova požrešnost 
v obliki živinskega gobca in lakomne države v obliki 
davkov. Do čudežnega zasuka je prišlo le tu in tam, 
npr. v Švici pred 1 OO leti pa tudi pri nas v iztekajočem 
se 20. stoletju. 

Z zemeljsko oblo pa človek še kar naprej ravna kot 
s slačipunco in nadaljuje s svojo prakso, ki jo je v 
bistvu zastavil že v času nornadstva. Odnos do Zemlje 
je ostal nespremenjen, spremenile so se le tehnologije. 
Naj spomnim le na obsežne in druge zaokrožitve polj 
(Fiurberein.igung) širom zahodne Evrope, kjer so za
okroževali posestva in polja za čim racionalnejšo stroj
no obdelavo, skanalizirali vodovje, odstranili ostanke 
gozdne vegetacije itd., skratka perfektuirali barbarstvo 
nad naravo. Podobnajunaštva smo opravljali tudi pri 
nas, toda na srečo v manjši meri. Naravne okoliščine 
v Sloveniji namreč preprečujejo, da bi se umetna sa
vana veliko površinsko razširila. Kmetje po kognitivni 
poti iskal primeme površine za kmetovanje in je temu 
primerno krčil gozdove z občutkom in opazovanjem, 
sicer bi jih hudoum iki odnesi i. Tako so nastale enkrat
ne mozaične in z gozdom prepleta joče se gole površine 
z zelo dolgim gozdnim robom, ki znaša po naši oceni 
najmanj 40.000 km (dolžina ekvatorja) in kjer prihaja 
do velike pestrosti in do velikega ekološko pozitivnega 
učinka, ki blaži ekološko vprašljiv učinek umetne sa
vane, beri agrarne površine. 

Modema agrokemijska miselnost je povsod sub
tilno prisotna, njene posledice v obliki psevdosavane 
pa podzavestno vzbujajo revolt prizadete človekove 
notranjosti, vse kot produkt človekovega pošastnega 
neznanja in neodgovornega početja. In vendar prihaja 
postopoma do preloma. Globalizacijski val pustošenja 
se sicer nadaljuje. Vendar se z druge strani pojavljajo 
lokalno drugačni trendi kot revolt in protiutež glo
balizacUi. Gre za splošen pojav, ki je poznan v naravi, 
predstavlja pa posebno poglavje razmišUanja, ki ga 
zaradi časovne in prostorske stiske izpuščam. Moč 
lokalnega je treba dojemati kot revolt globalnemu. V 
lokalnem je porajanje izvirnega kot protiutež biro
kratskemu, pomeni revolt materije in duha kot proti
utež razdejanju življenja in njegovega sookolja 
(NA1SBITT 1994). Močno prizadeto življenje človeka 
išče izhod in se zateka k izvorom pris ble narave, kamor 
zagotovo spada tudi GOZD. Nastajanje varstva gozdov 
kot posebne zvrsti gospodarjenja (bolje ravnanja) z 
gozdovi pomeni višjo, razvitejšo stopnjo klasičnega 
varstva okolja; v njem je zajeto celostno varstvo živ-
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ljenja s komponentami, kot so energijska, mehanična, 
ekološka, psihična, družbena, vzgojna, če hočete tudi 
ezoterična, skratka kakovost življenja. Gre za nas
pro~e maskiran ju matere zemlje, ko poizkuša človek 
z masko skriti ekološko pa tudi duhovno revščino na 
Zemlji. Medtem ko ostaja varstvo narave v naivni 
razvojni fazi) poizkuša sonaravno ravnanje z gozdom 
slediti kontinuiteti narave z namenom razvijanja in 
zagotavljanja kakovosti življenja. Gre torej za celos
ten, ekosistemski pristop oz. približevanje naravi. Zato 
naj postane naša šola v bodoče tudi univerza v univerzi 
gozdnega ekosistema oz. ekosistema gozdnate krajine. 
Pri tem gre za razvoj, za vztrajanje, in ne za podiranje 
ali pa za posnemanje tujega, in to naj bi postalo goz~ 
dars tvo na našem, slovenskem, specifičnem rastišču. 
In temu primerno naj bi se v bodoče vse bolj orientirala 
tudi bodoča slovenska družba. 

6 MOGOČNA, ODRASLA DREVESA MOLČE 
GOVORE IN GROZEČE OPOZARJAJO 

Človek jih noče poslušati in razumeti. V njihovih 
stoletja nastajajočih deblih je shranjenih tisočkrat več 
pomembnih informacij kot pa v vseh naših računal
niških napravah. In prav v tem dejstvu je njihova veli
čina. To moramo dojeti, ker je gozd enkraten pripo
moček za dojemanje bistva življenja. S takšnim znan
jem obogateno človeško bitje ne bi doživljal o spodr
sljajev, ki nas spremljajo pri vsakdanjem življenju, kaj 
šele v političnih forumih. Naše sookolje bi drugače) 
bodrilno izgledalo in delovalo. Dojeti gozd in njegovo 
ekosistemsko delovanje, pomeni dobiti spoštovanje do 
njegovih silnic in modrosti. 

Gozdarstvo, torej ravnanje z gozdom in gozdnato 
krajino, ta naloga še čaka. Resda je bilo že mnogo 
storjenega, vendar bi bili domišljavi, če ne bi ugo
tavljali, da smo kljub vsemu šele na začetku. Goz
darstvo v Slovenij ije uspešno zastavila kontaktiranje 
z naravnim gozdom na ekoloških temeljih, in to kogni
tivno pot spraševanja narave o njenem reagiranju na 
gozdarjeve negoval ne posege v gozdu, kadar poizkuša 
nekatere funkcije gozda oživljati oz. krepiti. Pripomo
ček, ki ga pri tem uporablja, je gozdnogojitveno načr
tovanje in tip gozdarskega načrtovanja nasploh. Pri 
tem nas čaka poglabljanje tega dela oz. pripomočkov. 
Bionika, na katero se naslanjamo, je veda, ki odkriva 
naravine patente za uporabo v tehniki. Pri tem dela 
veliko napako, da naravi iz njene celote iztrga njene 
iznajdbe. Posledica tega je uporaba teh patentov s 
škodljivimi stranskimi učinki, ki so za sookolje mno-
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gokrat škodljivi, ker so bili naravi ukradeni (iztrgani). 
Naša naloga je> da z nenehnim opazovanjem in pre
verjanjem odkrivamo skrivnosti narave, jih ne kra
demo, temveč si jih izposoj amo za razvoj kakovosti 
življenja, torej za kultivirano sozvočje med človekom 
in naravo. Z drugimi besedami, potrebna sta gozdar 
in njegovo odgovorno delo; le-to je sicer odlika stroke, 
saj smo povedali, da že 200 let uporabljamo princip 
trajnosti, ga dopolnjujemo, pa vendar pri tem delu 
posameznikom tudi spodleti. Te posamezne spodrsljaje 
pa opazovalci radi posplošujejo. Zato se bodoče goz
darstvo nima pravice motiti, tj. delati napak, temveč z 
odličnim ravnanjem z gozdom delovati kot vzor in 
učitelj pravega varstva narave. 

Iz povedanega sledi, da gozdarstvo v neki deželi, 
kot je Slovenija, tudi v bodoče rešuje zgolj originalnost 
idej in njihovo izvajanje. Ta originalnost je v bistvu, 
v delu z gozdom, v pouku z gozdom, pogojena s spe
cifičnostjo naših naravnih rastišč, vse to kot uspešen 
odpor globalizacijskim trendom. Čas je, da se otre
semo raznih ideologij in začnemo razmišljati z ničle, 
z ekološko potjo(= gospodinjstvo Slovenije) kot dejst
vom. To pa pomeni konec klasične deifikacije denarja 
kot produkta religiozne nekroze, kot je to zapisal 
Emmanuel Todd (BATESON 1985). 

Na takšnih temeljih razvita gozdarska znanost in 
njen študij pomenita nadaljevanje že uspešno začetega 
oblikovanja nove šole oz. nove vsebine izobraževanja. 
ln ker imamo srečo, da se ukvarjamo z gozdom kot 
ekosistemsko tvorbo, smemo mirno trditi, da spada 
tako usmerjena stroka med predhodnike drugačnega, 
višjega nivoja univerze, kjer se pojavljajo kognitiv
nost, inventivnost, predvsem pa celostno opazovanje 
z gozdom in gozdnato krajino kot prvo violina v štu
dijskem orkestru. 

Le na ta način se lahko uspešno izognemo nevar
nostim moderne informatike (WEIZENBAUM 1991, 
1994), ki jo smemo uporabljati zgolj kot orodje. Pred 
njo zbežimo v naravo gozda, kar bo rešitev tako za 
gozd kot tudi za človeka. 

V bodočem načrtovanju in ravnanju z gozdom je 
potrebno v sozvočju z naravo ustvarjati gozd, ki bo 
dajal ton in oporo celostnemu življenju, torej tudi člo
veku v krajini. Gozdarstvo brez celostnega pogleda na 
življenje bi bilo defektno. Naši gozdnogospodarski 
načrti to sicer upoštevajo. Gozd v Sloveniji mora dajati 
celosten življenjski ton. Zakaj to omenjam? 7.0% Slo
vencev biva na 30 % gričevnate in ravninske krajine 
v Sloveniji. Prav na teh območjih z gosto naseljenostjo 
paje gozd v mnogih primerih lažigozd, ki gaje nujno 
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treba zopet spremeniti v gozd kot učinkovito bivalno 
sookolje. Podobno velja tudi za gorski gozd, ki je in
direkten sooblikovalec gričevnatega življenja, saj je 
njegova varovalna funkcija nenadomestljiva krovna 
funkcija za življenje v Sloveniji, še posebej v nižavjih. 
z drugimi besedami, hiša ne sme dominirati nad kra
jino, temveč mora gozdnata krajina dominirati nad 
hišo. In prav na tej točki se dogajajo največje napake. 
Ne le da hiša dominira nad krajino, temveč tudi mrtvi 
deli krajine (nespoštovanje rastišča, ki tudi živi svoje 
lastno življenje) dominirajo nad krajino. To je pojav, 
ki postaja zaradi vse večje uporabe težkih strojev in 
ranjevanja matične podlage in vse večjega deformi
ranja agrarnih površin vse bolj pereč. Tovrstna opo
zorila so nujna, če se zavedamo, kaj gozd v bodoče 
pomeni kot kreator, kot ekološki gospodar in kot veliki 
učitelj v deželi, v kateri moramo razviti poseben tip 
gospodarstva in življenja, ki bo specifičen za bodoče 
enkratno življenjsko soo kolje kot garancija za visoko 
kakovost življenja. Z drugimi besedami, eldorado Slo
venije za življenje in psihično zdravje Slovencev in 
turističnih obiskovalcev s predznakom kulturni tu
rizem. 

Pri vsem tem igra les kot enkraten, nenadomestljiv 
narav in patent izredno pomembno vlogo. Moti se tisti, 
ki meni, da je polnokrven gozd s trajno učinkovitimi 
funkcijami v okolju mogoče ustvariti brez posebno 
skrbne nege lesne substance. Gozd je vse prej kot 
kamnolom, beri lesotom. Njegova resnično visoka 
kakovost nastaja ob specifičnih pogojih in je za naravo 
kot bivalno sookolje človeka nenadomestljiva organ
ska substanca. Res pa je, da je to substanco lesna in
dustrija razvrednotila z nekulturnim načinom prede
lave. Les kot mnogonamenska snov v našem so okolju 
spada med tiste substance, ki za svojo rast, predelavo, 
razkroj itd. porabijo daleč najmanj energije v primer
javi z umetnimi snovmi. Poleg tega ta neokrnjen les, 
uporabljen v bivalnem okolju, seva temu okolju tudi 
svoj energijski potencial in blagodejno deluje na pre
bivalca takšnega prostora. V porabi in predelavi lesa 
mora zato priti do temeljitega zasuka. To Sloveniji ne 
bo težko, saj je dežela s tradicijo v plemeniti predelavi 
lesa, ki jo je potrebno le oživiti. Oživiti pa moramo 
tudi spoštovanje lesa kot enkratne, redke, vsestransko 
uporabne plemenite naravne substance, katere neokr
njena prisotnost v gozdu v gozdnati krajini in v ožjem 
bivalnem okolju človeku predstavlja neprecenljivo 
vrednoto življenja. 

Gozd kot enkratna, edinstvena vrednota, odnos do 
njega, prikazan na ravni kulture, in gozdarjev o delo v 
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sozvočju z naravo so mogočni izzivi Sloveniji, ki te
melji na začetkih, zastavljenih v dvajsetem stoletju in 
delno tudi že poprej. Druga polovica dvajsetega sto
letja je bila še uspešnejša. Kar je uspelo gozdarstvu, 
ni uspelo nobeni drugi gospodarski veji. Stroka se 
nahaja na polovici sonaravno uspešne poti z označbo 
kultura. Tako profilirano stroko zahtevata narava in 
obolela človeška družba (FROMM 1979). Druga pod
ročja človekove aktivnosti korakajo v večini primerov 
po stari, nezdravi, naravi tuji poti. Le-ta zna omamiti 
posameznika v naših vrstah, da bo zagovarjal nekdanjo 
mehanistično pot. Pot, za katero veljajo podobni izreki, 
kot je Neka neumnost, ki je slučajno v modi, ne more 
roditi nič pametnega (pisatelj Theodor Fontane) ali pa 
Takozvane resnice imamo na sumu, da so zelo ne
stanovi/ne (Wilhelm Busch). Posebno globoka pa je 
naslednja misel: Neumnost postane nevidna, ko doseže 
dovolJ zajetne dimenzije (Bertold Brecht). 

Prikazan razvoj gospodarjenja z naravo v službi 
človeka, ki prihaja, pa je nekaj posebno privlačnega. 
Stroka bo nadaljevala z delom, ki si ga je zastavila 
tako, da postajata gozd in gozdnata krajina gozdarjev 
laboratorij, v katerem stroka trajno kreativno eksperi
mentira in s pomočjo narave izpopolnuje gozd oziroma 
iz negozda nastaja pravi gozd. Gre za šolo izpopol
njevanja, kjer je gozdar trajni učenec. Hkrati paje tako 
oskrbovan gozd odličen objekt v naravi za preizo
braževanje in osveščanje javnosti. Gozdar postane po 
tej poti pedagog s posebno nalogo: izobraževanjem in 
preobrazbo prebivalcev s svojim delom in z dodatnim 
poučevanjem. Gozdarjev gozd je pri tem osrednji pri
pomoček. S takšnim konstruktom bomo zajeli vrsto 
gozdarskih aktivnosti z zagotovilom po kakovostno 
neoporečnem ravnanju z gozdom in hkratnem izo
braževanju javnosti. Razumljivo, da potrebujemo za 
takšno kompleksno delo, ki je enkratno zanimivo in 
ki nenehno vzpodbuja k novim idejam, posebej zato 
pripravljene pedagoške programe. Celo več. Razmisliti 
je treba o tem, kar je naredila Norveška, kjer je goz
darski službi uspelo v vse šolske programe, od osnovne 
šole do univerze, vključiti kot redni predmet znanje o 
gozdu, ki ga poučuje regu lama gozdarska služba. Le
ta porabi za to delo 20 % svojega rednega delovnega 
časa (ustna informacija direktorja gozdarskega inšti
tuta Norveške (Ass)). Začetki takšnega pouka datirajo 
v leto 1982. Rezultat tega pouka je, da so gozdarji 
ustvarili skupen jezik z javnostjo in še posebej s poli
tiko. Kaj to pomeni, kaže razmišljati v naši družbi. 

Tudi za Slovenijo bi bilo nujno, da ustvarimo nekaj 
podobnega, kar bi pomenilo zanimiv in učinkovit ka-
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kov ostni skok, saj bi poleg osveščanja javnosti goz
darstvo prenašalo naša razmišljanja in izkušnje tudi 
na druga področja človekovih aktivnosti. Torej Slo
venija kot gozdna učilnica v naravi, kot izziv in hkrati 
zagotovilo za uspešen razvoj gozdarstva in Slovenije 
hkrati. 

POVZETEK 

Ob pomanjkanju svežih ustvarjalnih idej ni priča
kovati ustvarjalne bodočnosti. Hkrati je potrebno poz
nati preteklost, da bi lahko bili uspešni v prihodnosti. 
Za stroko, kot je gozdarstvo, ki je glede na naravo 
gozda primorana razmišljati večdimenzionalno, je to 
še posebej pomembno. V prispevku je prikazan izvirni 
greh od narave odtujenega človeka in njegov vpliv na 
uničevanje sookolja. Predpogoj za uspešno osvobodi
tev iz stereotipnih oklepov preteklosti je povsem nov 
način razmišljanja. To, kar je slovensko gozdarstvo v 
20. stoletju uspešno zastaviJo (npr. vračanje gozda 
krasu, Schollmayerjev uspešni poizkus v merilu 1 : 1 
itn.). Nadaljevanje tega in izvedba popolnega zasuka 
v načinu razmišljanja in dela z naravo pa pomeni goz
darstvo kot resnično kulturo nekega naroda, sozvočje 
človekovega dela in narave gozda, imenovano sana
ravno ravnanje z gozdom, in zdravljenje psihično pri
zadetega človeka moderne družbe. Izgubljen človek 
ponovno odkriva gozd kot rešitelja, kot glavno sesta
vino bivalnega okolja. Hkrati ponovno odkrivamo les 
kot pomembno prvino našega sookolja. Gozd je po
novno človekov učitelj in vzornik. Raznaravljen svet 
in njegova renaturalizacija potrebujeta zopet resnični 
gozd, in ne gozdnih kulis, in z resničnim gozdom iz
popolnjen profil gozdarja in gozdarske službe, kjer bo 
gozdar poleg že obstoječe ekološke, ekonomske in 
tehnične usposobljenosti intenzivnejše usposobljen 
tudi kot psiholog, vzgojitelj in učitelj. Slovenijo je 
glede na naravne danosti treba jemati kot eldorado 
gozdnate kraj ine, gozdarstvo pa kot predhodnika aktiv
nega varstva okolja in vzor gospodarstvu nasploh. 
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·vesti iz Zavoda za gozdove Slovenije 

Dne 15. 5. 2000 je bil na pobudo Za\·oda za goz
dove Slovenije sklican sestanek predstavnikov Pla
ninske zveze Slovenije, Turistične zveze Slovenije, 
Zveze gozdarskih društev Slovenije in Zavoda za goz
dove Slovenije. Vabljeni so bili predsedniki zvez in 
direktor Zavoda. Tema sestanka je bil predlog Zavoda 
za gozdove Slovenije za ustanovitev nove komisije za 
evropske pešpoti v Sloveniji. Delo na evropskih peš
poteh je v preteklosti v glavnem opravljalo in finan
ciralo gozdarstvo. To delo je danes fonnalno umeščena 
pri Zvezi gozdarskih društev, vendar je zastalo, prav 
tako tudi pri Planinski zvezi Slovenije in Turistični 
Z'lezi Slovenije, ki sta v preteklosti sodelovali. Zavod 
za gozdove Slovenije je dal že več pobud za oživitev 
tega dela, slednjič s predlogom za ustanovitev novega 
medorganizacijskega organa - komisije za evropske 
pešpoti. Na pobudo sta se odzvala le Turistična zveza 
Slovenije, in Zavod za gozdove Slovenije katerih pred
sednik in direktor sta se udeležila sestanka. Prihodnje 
leto bo evropska popotniška zveza organizirala Evro
pohod 200 l z zaključno prireditvijo v Strassbourgu. 
Na prireditev je prijavljena poleg večine evropskih 
držav tudi Slovenija. 

Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju z 
območnimi gozdarskimi društvi izvedel letošnji Teden 
gozdov z motom Gozdar v službi narave in človeka. 
Moto Tedna gozdov je bil naravnan na delo gozdarja 
kot svetovalca, usmerjevalca in pomočnika vseh, ki 
kakor koli posegajo v gozd in gozdni prostor, in na 
bodočo vlogo gozdarjev ZGS pri varovanju narave. 

Program je obsegal več kot 90 različnih, večjih ali 
manjših dejavnosti po območnih enotah. Nekatere naj
bolj zanimive dejavnosti v programu so bile: 

Otvoritev fotografske razstave Gozdne impre
sije, Stanka Pelca, 29. 5. 2000 ob 19.00 v avli Goz
darskega inštituta Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana. 

Okrogla miza o zelenih površinah mesta Tolmin, 
26. 5. 2000 (kontaktna oseba Dani Oblak, Zavod za 
gozdove Slovenije, območna enota 'Polmin, tel.: 065/ 
81 212). 

Javna predstavitev upravljalskega načrta za za
varovano območje Ledine na Jelovici, 1. 6. 2000, 
Železniki (kontaktna oseba Boštjan Škrlep, Zavod za 
gozdove Slovenije, krajevna enota Železniki, tel.: 064/ 
646 181). 

Kuhanje oglja v oglarski kopi in vodenje po gozd
ni učni poti ter kulturni program, 26. 5. 2000 ob 19.00 
v Predtrškem gozdu pri Radovljici (kontaktna oseba 
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Damjan Gril, Zavod za gozdove Slovenije, krajevna 
enota Radovljica, tel.: 0641715 861 ). 

Predstavitev zavarovanih dreves občine Vrhni
ka v njihovem naravnem okolju, 3. 6. 2000, Vrhnika 
(kontaktna oseba Janko Vidmar, Zavod za gozdove 
Slovenije, krajevna enota Vrhnika, tel.: 061/756 153). 

Predstavitev dela gozdarjev tabornikom Ilirske 
Bistrice, 29. 5. 2000, Črni dol (kontaktna oseba Frenk 
Prelec, Zavod za gozdove Slovenije, krajevna enota 
Ilirska Bistrica, tel.: 067170 30 200). 

Predavanje z diaprojel<cijo za širšo javnost na 
temo Gozdar v službi narave in človeka, 30. in 31. 
5. 2000, Ribnica, Kočevje (kontaktna oseba Bojan 
Kocjan, Zavod za gozdove Slovenije, območna enota 
Kočevje, tel.: 061/850 400). 

Kolesarska ekskurzija na Stojno nad Kočevjem 
z ogledom gozdov in drugih zanimivosti, 3. 6. 2000, 
(kontaktni osebi: Janez Konečnik, Tomaž Devjak, 
Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Kočevje, 
tel.: 061/850 400). 

Pohod na Rog z upravljavci roških gozdov, 2. 6. 
2000 (kontaktna oseba Tvan Plut, Zavod za gozdove 
Slovenije, krajevna enota Podturn, tel.: 068/65 846). 

Srečanje in pogovor o gozdu, drevesu in človeku, 
2. 6. 2000 ob 19.00 v Domu kulture občine Radeče 
(kontaktna oseba Jože Prah, Zavod za gozdove Slo
venije, krajevna enota Radeče, tel.: 0601/88 485). 

Okrogla miza na temo Gozdar v službi narave 
in človeka, 31. 5. 2000, krajevna enota Šentjur, Ulica 
Dušana K vedra 14a (kontaktna oseba Drago 
Du rase v ic, tel.: 063/7 41 14 7). 

Otvoritev razstave Z objektivom skozi čas, 26. 
5. 2000 v Galeriji Mozirje (kontaktna oseba Toni 
Breznik, Zavod za gozdove Slovenije, območna enota 
Nazarje, tel.: 063/831 063 ). 

Lastniki gozdov na gozdni učni poti v Radljah 
(kontaktna oseba Jerneja Čoderl, Zavod za gozdove 
Slovenije, krajevna enota Radlje, te!. : 0602/71 381 ). 

Otvoritev razstave slik Umetnikova doživljanje 
narave, 26. 5. 2000 na sedežu občine Ptuj (kontaktna 
oseba Andrej Kovačič, Zavod za gozdove Slovenije, 
krajevna enota Ptuj, tel.: 062/745 279). 

Predstavitev najmogočnejših dreves v Pomurju, 
l. 6. 2000 (kontaktna oseba Stanko Rojko, Zavod za 
gozdove Slovenije, območna enota Murska Sobota, 
tel.: 069/349 500). 

Predstavitev knjige Spoštuj mo gozd, 25. 5. 2000, 
Hrpelje (kontaktna oseba Andreja Poklar, Zavod za 
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Aktualno 
gozdove Slovenije, območna enota Sežana, tel.: 067/ 
32 461). 

Dne 29. 5. 2000, ob začetku Tedna gozdov, je Zavod 
za gozdove Slovenije organiziral novinarsko konfe
renco, na kateri so poleg predstavnikov Zavoda za goz
dove Slovenije sodelovali tudi predstavniki Zveze goz
darskih društev Slovenije in predstavnik Inšpektorata 
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovst
vo in ribištvo. Novinarske konference se je udeležilo 
5 novinarjev, in sicer s Slovenske tiskovne agencije, 
Gorenjskega glasa, Radia Slovenija, Dnevnika in Goz
darskega vestnika. 

Poroči lo Zavoda za gozdove S loven ije je zajemalo 
stanje slovenskih gozdov po podatkih iz leta 1999, in 
sicer: izdelavo gozdnogospodarskih načrtov, spre
membe površine slovenskih gozdov, posek v slovens-

kih gozdovih, vlaganja in realizacijo gojitvenih in 
varstvenih del, vzdrževanje gozdnih cest, varnost pri 
delu v gozdovih, usmerjanje ravnanja z divjadjo in 
drugim živalskim svetom v gozdu, uresničevanje skle
pov vlade za ureditev problematike prevelike gostote 
rjavega medveda v Sloveniji in prihodnjo vlogo 
Zavoda za gozdove Slovenije po določilih Zakona o 
ohranjanju narave. 

V koordinaciji z Ministrstvom za kmetijstvo, goz
darstvo in prehrano Republike Slovenije in organiza
cijo FAO, pripravlja Zavod za gozdove Slovenije izo
braževalni program za izobraževalce (trenerje) kadrov, 
ki bodo izobraževali lastnike gozdov. Novembra 2000 
bosta v sodelovanju strokovnjakov FAO organizirana 
2 seminarja. 

Tone Lesnik 

Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 

11. in 12. maja smo v Kranjski Gori organizirali 
20. študijske dneve z naslovom Nova znanja v goz
darstvu- prispevek visokega šolstvo. 96 udeležencem 
je bilo predstavljenih 17 referatov z različnimi goz
darskimi temami. Udeleženci so prišli z vseh institucij, 
ki se tako ali drugače ukvarjajo z gozdarstvom. Ob tej 
priložnosti je vsak udeleženec poleg zbornika referatov 
prejel še posebno knjižico, ki smo jo izdali ob 50-
letnki visokošolskega študija gozdarstva v Sloveniji. 
V njej so kratke predstavitve razvoja posameznih pred
metov, seznami vseh diplomantov vseh izobraževalnih 
smeri in še kaj. Študijski dnevi so pokazali, da so 
tovrstna srečanja potrebna in koristna, zato jih name
ravamo organizirati tudi v bodoče . Marsikomu delovne 
obveznosti niso dopuščale, da bi se študijskih dni ude
ležil. Zato obveščamo vse, ki bi v osebni knjižnici 
želeli imeti katero od dveh izdanih publikacij, da je 
nekaj izvodov še na voljo ( 4.000 S IT za eno oz. 7.000 
SIT za obe skupaj), in sicer v pisarni Oddelka za goz
darstvo in obnovljive gozdne vire (tel. 061/271-161, 
faks 061/271-169). 

Opravičilo 

V zadnjem času smo imeli intenzivne stike z goz
darji iz Bosne in Hercegovine, predvsem na njihovo 
željo. Na novo smo vzpostavili stike z gozdarskima 
fakultetama v Sarajevu in Banja Luki. Možnosti in 
volje za sodelovanje je dovolj, začetek pa je v sode
lovanju pri podiplomskem študiju. To je bilo potrjeno 
tudi v razgovorih s predstavniki fakultete iz Banja 
Luke, ki so bili v skupini gozdarjev, ki je bila na obisku 
v Sloveniji (obisk je vodil mag. Ferlin). Na željo mi
nistra za gozdarstvo Srednjebosanskega kantona, g. 
Zečevica, smo se z njim in predstavniki fakultete za 
agronomijo srečali na Bledu, kjer so pokazali interes 
za sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu. 
Pri izvajanju programov v okviru Pakta stabilnosti v 
JV Evropi pa se pripravlja sodelovanje na področju 
izobraževal~ a. 

doc. dr. Igor Potočnik 

Zaradi takšnih i.n drugačnih težav je tokratna izdaja Gozdarskega vestnika v Vaših rokah s kar precejšnjo 
zamudo. Vsem bralkam in bralcem ter avtorjem prispevkov se za ta neljub pripetljaj opravičujemo, v upanju, da 
bomo v prihodnje zopet lahko zagotovili nemoteno in redno izhajanje naše in Vaše revije. 

Obenem naprošamo vse naročnike, ki še niso poravnali naročnine za leto 2000, da to storijo čimprej. Samo 
tako v naslednjih številkah takšna opravičila ne bodo več potrebna. 

Uredništvo Gozdarskega vestnika in predsedstvo ZGDS 
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Gozdarsl\i inštitut Slovenije 

Že v prejšnji številki je bilo omenjeno, da bomo v 
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v po
letnih mesecih (julij , avgust) izvedli popis poškodo
vanosti gozdov. Z namenom, da ekipe, ki bodo sode
lovale v popisu, čim bolje pripravimo, je Gozdarski 
inštitut Slovenije med 20. in 22. junijem organiziral 
pripravljalni seminar. Na njem je sodelovalo več kot 
30 vodij popisovalnih ekip. 

Prvi dan seminarja so bila udeležencem predstav
ljena izhodišča za zasnovo popisa in teoretične osnove. 
Poleg tega so se urili še v ocenjevanju osutosti in 
ostalih poškodb dreves. Drugi in tretji dan paje semi-

Ak--tuah1o 

nar potekal na terenu, kjer so udeleženci vadili postav
ljanje vzorčnih ploskev in praktično izvedbo popisa. 
Po zaključku so vsi udeleženci prejeli potrdilo o oprav
ljenem seminarju. 

Kot zan.imjvost bi še omenil, da priprav Ua Gozdars
ki inštitut Slovenije novo spletno stran. Na tej strani 
bodo poleg osnovnih informacij o inštitutu na voljo 
tudi podatki o tekočih in zaključenih projektih, o ra
ziskovalcih in njihovih publikacijah itd. Stran bomo 
tudi redno posodabljali . 

Robert Mavsar 

Stališča in odmevi 

Lovec na medveda., Anton Tožbar iz Trente 

V zborniku Nova znanja v gozdarstvu- prispevek 
visokega šolstva ~ ki prinaša referate s študijskih dni v 
Kranjski Gori ( 11 .-12. maj 2000), je na str. 23-39 na
tisnjen članek prof. dr. M. Adamiča z naslovom Ali je 
dinarski rjavi medved (Ursus arctos L.) nevaren 
ljudem. 

Njegova vsebina obravnava rezultate ankete, v ka
teri so revirni gozdarji odgovarjali na vprašanje o svo
jih izkušnjah pri srečanju z medvedom. V obdobju, 
zaznamovanem z izmenjavo največkrat nespravljivih 
mnenj v prid medvedu in proti njemu, sem članek z 
zanimanjem prebral, zmoti le pa so me nekatere preveč 
lahkotno izrečene avtorjeve trditve v uvodnem poglav
ju (str. 25). 

Avtor obnavlja znano zgodbo o lovu na medveda, 
ki je v smrtnem boju trentarskemu domačinu Antonu 
Tožbarju odgriznil spodnjo čeljust in jezik. Kljub hudi 
poškodbi je Tožbar preživel. Po mnenju avtorja bi 
Tožbarja lahko označili kot !ovca na nagrade; skupaj 
z lovskim tovarišem naj bi se sama odpravila na ne
varen lov, medveda zasl edi la, ga s takrat nezanesljivim 
strelnim orožjem ranila in ga po strelu na slabo pre
hodnem skalnem svetu začela zasledovati. Tožbar je 
bi 1 -·po avtorjevem mnenju - poškodovan zaradi ne
poznavanja medvedovega reagiranja, slabega orožja 
in želje po uplenitvi (nagradi!). 

Kako pa je bilo v resnici? O tem je nekaj virov, 
napisanih v slovenskem in nemškem jeziku. Trentarski 
župnik J. Abram, ki se je rad podpisoval kot Trentar, 
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je leta 1904 v Planinskem vestniku objavil dobeseden 
prepis zapisa, ki ga je takoj po nesreči naredil Anton 
Črv, duhovnik v Trenti v letih 1870-1872. Vendar pa 
naj zaradi popolnega in skrbno sestavljenega opisa 
dogodka navedem to, kar je v poglavju Anton Tožbar, 
medvedja smrt svoje zadnje knjige Iz minulih dni na
pisal dr. Julius Kugy ( 1858-1944 ). Vsi poznejši v irt 
Tožbarjev o zgodbo le ponavljajo jn jih zato ne omen
jam. Kugyjeva knjigaje napisana v nemščini, izšla pa 
je že po avtorjevi smrti ( 1944) in je prevedena tudi v 
slovenščino. Kugy je znan gorniški pisatelj in slavilec 
Trente, nanj spominja leta 1953 Na Turi postavljen 
spomenik. Čeprav je njegov pristop literaren, je na
tančno navedel, da se njegov prikaz naslanja predvsem 
na pripoved samega Tožbarja leta 1877, ko seje Kugy 
prvič napotil iskat trentarski grintavec (Scabiosa 
trenta), Tožbar pa ga je spremljal na poti iz Bovca v 
Trento. O dogodku sta se Tožbar in Kugy pogovarjala 
tudi v poznejših letih, saj je Tožbar postal Kugyjev 
vodnik po trentarskih gorah in pomočnik pri iskanju 
skrivnostne rastline. Tudi o tem iskanju je dovolj za
pisov; enega zadnjih je prispeval pisec tega članka. 
Kugy seje opiral tudi na zelo natančne zapiske, ki mu 
jih je dal Y uporabo gospodar lova, ribolova in bo
taničnega vrta Juliana v Trenti, Albert Bois de Chesne, 
in na tri dokumente, od katerih je dva izdala občina 
Trenta leta 1872, enega pa leta 1877 okrajno glavarstvo 
v Tolminu. Kugyjeva pripoved je v povzetku nasled
nja: 
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Leta 1870 je, najbrž iz notranjskih ali hrvaških 
gozdov, v Julijske Alpe prišel medved in se sprva na
selil v Vratih. Od tam je čez Sovatno in Kriške pode 
večkrat prihajal v tedaj še velike gozdove v dolini 
Belega potoka in tamkaj med pasočo se drobnico na
redil precej škode. Spomladi 187 l se je spet prikazal 
in Trentarju Bergincu, p. d. Jagru~ raztrgal dve kozi, 
nakar so se najboljši trentarski lovci odločili za pogon 
na nevarnega in nepovabljenega gosta. Najboljši lovec 
med njimi je bil Anton Tožbar, p.d. Špik, domujoč Pri 
Cerkvi. Zbralo se je pet lovcev, poleg Tožb arja še oče 
in sin Zorč, p. d. Čot, Komac, p. d. Paver (oče zna
menitega gorskega vodnika Jožeta), in Berginc, p. d. 
Andrejčle. Kugy pravi, da seveda ni šlo za prave !ovce, 
temveč za najbolj izkušene in najbolj podjetne divje 
!ovce v dolini. 

24. aprila 1871 so odšli na Luknjo in čez Kamen v 
Pihavčevo krnico ter v širokem loku zasedli spodnji 
rob Kriških podov vse do astenij Planje. Z ducatom 
trentarskih tovarišev so se dogovorili, da bodo ti odšli 
po dolini Belega potoka navzgor proti spodnjemu robu 
Kriških podov. Tožbar je imel stojišče čisto pod osten
jem Planje, v divjem svetu rušja, melišč in skalovja. 
Iz doline so se povzpeli trentarski gonjači in se že 
visoko zgoraj obrnili proti ostenju Planje. 

Medvedje prišel pred Tožbarjevo stojišče. Tožbar 
je ustrelil na razdalji 80 korakov in medveda zadel v 
tilnik, vendar ne smrtno. Ranjena žival se je rjoveč in 
močno krvaveč skušala umakniti v ruševje pod njim, 
nakar je Tožbar ponovno nabil puško in jo začel za
sledovati. Medved se je nenadoma vzravnal, le 20 
korakov pred Tožbarjem, ki je drugič ustrelil. Tudi ta 
strel ni bil smrten. Medvedje padel, ase spet vzdignil 
in se divje rjoveč vrgel na Tožbarja, ki se na ozki polici 
ni mogel umakniti ali celo zbežati, ga podrl in se vrgel 
nanj. Tožbar se je branil s puškinim kopitom in z gor
skimi čevlji. Eden od gonjačev, Anton Berginc, p. d. 
Štrukelj, mu je želel pomagati, aje medved takoj na
padel tudi njega. Štrukelj je s police skočil v steno in 
se obesil na visečo vejo rušja, vendar ga je medved 
močno ugriznil v peto. Končno se je medved zrušil, v 
smrtnem boju nesrečnemu Tožbarju odgriznil spodnjo 
čeljust in jezik in mu prizadejal tudi hude ugrizni ne 
na desni nogi, z ostrimi kremplji pa globoke praske 
na ramenih. 

Lovski tovariši so Tožbarja našli nezavestnega in 
ga, zapisanega smrti, odnesli v dolino. V roke ga je 
dobil spreten ranar in mu rešil življenje, saj je živel še 
več kot 20 let. Glavo je imel prevezan o z laneno krpo, 
tudi zato, daje bila njegova pohaba vsaj za silo zakrita. 
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Ko se je hranil, se je ulegel na hrbet in si skozi lijak v 
usta vlival tekočo hrano. Sporazumeval se je zelo težko 
in so ga za silo razumeli le tisti, ki so bili z njim dlje 
časa skupaj. Leta 1891 ga je na pobočju Prisojnika 
ubila posekana drevo. 

V prepričanju, da bo Tožbar umrl ali pa da vsaj ne 
bo mogel govoriti, sije nek ničvrednež skušal pridobiti 
strelnino. Čeprav mu ni uspelo, Tožbar tega denarja 
ni dobil, dokler ni bil predstavljen cesarju Francu 
Jožefu, ki je v 80. letih (po Abramu leta 1881) prišel v 
Bovec. Kmalu po tem srečanju je Tožbar od okraj nega 
glavarstva dobil premijo 25 goldinarjev. 

Vidimo, da se Kugyjeva pripoved v več bistvenih 
točkah razlikuje od tega, kar je prof. Adamič napisal 
v uvodu svojega članka. Res je, daje bila tedaj na glavo 
zveri razpisana nagrada, kar je Tožbar najbrž vedel, 
vendar na lov na medveda ni odšel zaradi nje, temveč 
zaradi nevarnosti, kijo je za trentarsko drobnico po
menil medved. Ovce in koze, v hlevu morda kakšna 
krava in njiva s čampami (krompirjem) so bili vse 
Trentarjevo bogastvo. Koliko mu je pomenila drob
nica, priča tudi dejstvo, na kako težavnem svetuje žel 
travo in jo kot seno spravljal v dolino. To "vrharjenje" 
je trajalo vse do 50. let 20. stoletja. Ko se je Tožbar z 
drugimi Trentarji odpravil na lov, je to storil predvsem 
zaradi nuje po preživetju. Iz avtentično opisanega do
godka je tudi jasno razvidno, da ni šlo za lovski pohod 
dveh Trentarjev, na katerem sta naletela na medveda, 
temveč za dobro načrtovan pohod S lovcev in 12 gon
jačev. 

Leta 18 7 1 je bil človekov odnos do zveri čisto dru
gačen od današnjega. Kot zanimivost naj v tej zvezi 
napišem, daje Kranjski deželni zbor leta 1912 razpisal 
nagrado v višini ene krone na glavo strupene kače. Dr. 
G. Sajovic je vsvoji razpravi o kranjskih plazilcih, ki 
je izšla leta 1913, omenil, daje Kranjski deželni muzej 
v Ljubljani dobil kar 23.371 kačjih glav, od katerih pa 
jihje le 15.035 (64,32 %) pripadalostrupenima vrsta
ma madrasu in gadu. 

To sem napisal z zavestjo o potrebi ohranjanja zgo
dovinske resnice. V letih 1960·1968 sem bil botanični 
vodja alpskega vrta Juliana in ob svojih obiskih v vrtu 
sem stanoval v nekdanjem Medvedarjevem bivališču 
(nekoč Trenta 4, zdaj 64). Nekajkrat na dan sem gledal 
njegovo sliko in se pogovarjal z njegovim vnukom in 
tedanjim gospodarjem Špikove domačije Jožetom. Z 
drugim vnukom Antonom (1905-1993), vrtnarjem v 
Juliani, ki si je po 2. svetovni vojni zgradil hišo Na 
Logu, sva vse dni mojega bivanja v Trenti drugovala 
pri delu v vrtu, z njim sem se mnogo pogovarjal in 
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iskal rastline po trentarskih gorah. On mi je tudi po-
kazal kraj, na katerem sta se spopadla njegov stari oče 
in medved, izvir Krajcarice, katerega ime so v zadnjem 
času po nemarnem prenesli na Zadnj ico, in še marsi
kaj. 

Ljudje odhajajo, spomin bledi, Špikova domačija 
je opustela, resnica o spopadu med Tožbarjem in med
vedom pa naj ostane nepopačena ... 
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Stalisča in odrnevi 

Od medveda pohabljeni Amon Tožbar (iz knjige J. 
Kugyja Aus vergangener Zeit) 

Iz domače in tuje prakse 

Samodejno kurjenje z lesnimi sekanci in peleti 
Robert KRAJNC* , Nike POGAČN IK** 

Medtem ko zahtevajo sodobni kotli na po lena ročno 
polnjenje) omogočajo sodobne peči na lesne sekance 
in pelete popolnoma avtomatizirano delovanje. S tem 
se je udobje kurjenja oziroma ogrevanja izenačilo z 
udobjem pri uporabi kurilnega olja ali zemeljskega 
plina. 

Lesni sekanci 

Pri rabi lesnih sekancev potrebujemo poleg kotla 
še za1ogovnik za sekance ter polžast prenosni sistem 
za dovajanje sekancev v kotel. Zalogovnik za lesne 
sekance je lahko s predelna steno ločen del kurilnice 
ali posebno izdelan kovinski zabojnik, v katerem skla
diščimo manjšo količino lesnih sekancev (tedenska ali 
mesečna zaloga). Izgradnja zalogovnika -cer polžast 
prenosni sistem povišata začetno investicijo, ki se 
giblje od 2,000.000 do 3,500.000 SIT. Višina začetne 

* R. K., GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO 
** N. P., univ. dipL inž. gozd., GIS. Večna pot 2, 1000 

Ljubljana, SLO 
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investicije je odvisna od nazivne moči kotla, dodatne 
opreme ter od velikosti zalogovnika in dolžine trans
portne poti (od zalogovnika do kotla). 

Izvedbe polžastega prenosnega sistema (tako ime
novanega polža) so lahko zelo različne, najpomemb
neje je, da so opremljene z vamostn im sistemom (var
nostna loputa, dvostopenjski polž), ki onemogoča po
vratni ogenj in s tem nastanek požara v zalogovniku. 
Vzmetna spiralna glodalka, kije na dnu zalogovnika, 
dovaja sekance do polža. Poleg polža za doziranje 
lesnih sekancev so lahko sodobni kotli opremljeni še 
s polži za odstranjevanje pepela (zadostuje odstran
jevanje pepela enkrat mesečno). OpremUeni pa so 
lahko tudi z avtomatskimi čisti lei dimnih kanalov. 

Lesne sekance moramo skladiščiti v suhem in zrač
nem prostoru. Pri skladiščenju vlažnih sekancev je 
večja nevarnost samovžiga in razvoja različnih, člo
veku nevarnih gliv. V nobenem primeru ni priporoč
ljivo skladiščenje celotne letne količine sekancev v 
neposredni bližini kotla. 
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Iz do1nače in tuje prakse 

Shema sodobnega sistema na lesne sekance 
Legenda: 
l Zalogovnik za sekance 
2 Vzmetna spiralna glodalka 
_) Polžast prenosni sistem 
4 Primarno rešetkasro kurišče 
5 Sekundarno kmišče 
6 Dovajanje sekundamega zraka 
7 Izmenjevalec toplote 
8 Varnostna loputa 

Vir: Automatische Holzfeuerungen, 1999 

Kotli za kurjenje z lesnimi sekanci imajo različne 
izvedbe kurišča. 

Poznamo: - predkurišče, 

- retortno kurišče, 
- rešetkasto kurišče. 

Prednost pred kurišča je, da ga lahko dogradi mo k 
obstoječemu kotlu. Predkurišče služi kot izgorevalni 
prostor za sekance. Vroči plini potujejo v kotel, kjer 
je izmenjevalec toplote. Tak sistem zahteva več pro
stora, vendar je cenovno ugodnejši. 

Kotli z rešetkastim kuriščem so nekoliko večji, 
enostavnejši in zato cenejši. Kurišče z rešetkami, na 
katero polž s strani dovaja sekance, leži pod jzmen
jevalcem toplote. 

Pri retortnem kurišču potiska polž sekancev ku
rišče v obliki krožnika, kjer poteka gorenje lesa. Pri 
pečeh z rešetkastim in retortnim kuriščemje podobno 
kot pri sodobnih pečeh na polena celotni izgorevalni 
prostor razdeljen na dva dela. Z zgorevanjem plinov 
v sekundamem lo.1riščuje omogočeno popolno zgore
vanje in s tem večji izkoristek ter manjše onesnaže
vanje. 
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Pe leti 

Peleti so stisnjeni delci valj aste oblike, dolgi do 20 mm 
in s premerom do 6 mm. Za izdelavo peletov upo
rabljajo predvsem lesni prah, žaganje, ob lance, ostruž
ke in tudi slamo, koruznica, trstičje ter komunalne 
odpadke (papir, tekstil). Delce stiskajo v stiskalnicah 
pod velikim pritiskom in povečano temperaturo. S tem 
postopkom se zmanjšata vsebnost vode (vsebnost vode 
je manj kot 1 O%) in volumen (za 85 %), poveča pa se 
gostota delcev (na 700 kg/m3). 

Prednosti uporabe peletov: 
- za njihovo izdelavo lahko uporabimo več vrst bio

mase, 
~ kot kurivo so peleti zelo homogeni, zato je zgore

vanje enakomemejše, počasnejše in popolnejše (niz
ke emisije škodljivih plinov), 

- zaradi večje gostote imajo visoko kurilno vrednost 
(5 kWhlkg), 

- nizka vsebnost vode omogoča večje izkoristke, 
- majhen volumen omogoča enostaven transport in 

manjši skladiščni prostor, 
-omogočajo samodejno kurjenje v kotlih za centralno 

ogrevanje, sobnih pečeh ter kaminih, 
- zaradi enostavnega transporta in skladiščenja so 

dobra rešitev za individualno ogrevanje v mestih. 

Pomanjkljivosti peletov sta velika absorptivnost 
vode (skladiščenje v suhem prostoru) in visoka cena. 

Za ogrevanje enodružinske hiše (120m2) porabimo 
mesečno povprečno J m3 peletov. 

Tehnologija kurjenja s pe leti je podobna Že opisani 
tehnologiji kurjenja z lesnimi sekanci. Večje ·razlike 
so v velikosti zalogovnika in polžastem prenosnem 
sistemu. Kurišče je praviloma retortno. 
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Peleti v naravni velikosti (Vir: Sonnenkrafl, 1998) 

V Sloveniji se je trg z lesnimi sekanci začel 
razvijati v zadnjih letih, medtem ko trga za pelete 
še ni. Ceno pel etov v Avstriji subvencionira država. 
Z upoštevanjem energijskega ekvivalenta (2 kg 
peletov je 1 l kurilnega olja) je cena peletov 
izenačena s ceno kurilnega olja (cena 1 kg peletov 
je 2 ATS). 

Številni proizvajalci (Hargassner, Sommerauer 
Linder, KOB & SCHAFER KG, Froling, Heizomat, 
KWB, Biomat, Rendel, Hoval, Thermostrom, 
Strebel, Eder, Herz, Heftberger itd.) ponujajo na 
evropskem tržišču široko paleto različnih kotlov na 
polena, sekance in pelete. V Sloveniji imamo 
trenutno le enega proizvajalca majhnih sodobnih 
kotlov na lesne sekance (PESED, Vransko). 
Pooblaščen uvoznik za sodobne kotle na lesne 
sekance in pelete proizvajalca Heizomat je 

Žični žerjav KK-1 
.lože KOVAČ"* 

Na prigovarjanje kolegov gozdarjev sem se odločil, 
da po 40 letih končno le opišem lastno konstrukcijo 
žičnega žerjava, s katerim smo spravljali les iz gozdov 
Kamniške Bistrice. Prepričali so me namreč, da bi bilo 
škoda, če ne bi gozdarske strokovne javnosti seznanil 
z originalno rešitvijo konstrukcije žičnega žerjava, ki 
je delovala tudi v praksi in do danes ni dobila podobne 
ponovitve. 

Začelo se je leta 1960, ko sem kot asistent na Goz
darskem oddelku tedanje Agronomske in gozdarske 

*Prof. dr. J. K., univ. dipl. inž. gozdarstva, Jereka 30,4264 
Bohinjska Bistrica, SLO 
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Iz do11'1ače in tuje prakse 
MA W EK, Export- Im port, d .o.o., Kranj, dogovarja
jo pa se tudi za zastopništvo podjetja FrO!ing. 

Zaradi visokih nabavnih cen kotlov bi morali upo
števati izkušnje iz sosedne Avstrije. V Avstriji so v 
začetni fazi pospeševanja rabe lesne biomase dodel
jevali subvencije v višini do 50% investicijskih stroš
kov, kasneje so se subvencije zmanjšale, vendar še 
vedno znašajo do 30 %. Glede na obljube pristojnih 
ministrstev lahko v tem letu pričakujemo oblikovanje 
ustreznega sistema subvencij tudi pri nas. 

V prihodnji številki bomo predstavili nekatere os
novne značilnosti lesa kot kuriva. 

Shema sodobnega sistema na pelete (Vir: Aulomatische 
Holzfeuerungen, 1999) 

fakultete v Ljubljani odšel prakticirat na gozdni obrat 
Kamniška Bistrica, kije bil tedaj v okviru fakultetnega 
podjetja Silva. Prevzel sem vodenje gozdnega obrata 
z okoli šestdesetimi delavci seka či, šestimi delavkami 
in še petimi redno zaposlenimi delavci (šofer kamiona, 
dva konjarja in dve delavki v pisarni). Pri delu so mi 
pomagali še pomočnik in štirje logarji. Letno smo 
morali posekati okoli 9.000 m3 lesa, 70% listavcev in 
30% iglavcev. 

V dolini Kamniške Bistrice je bil teren za posek in 
spravilo lesa zelo težak, zato smo že tedaj začeli upo
rabUati mehanizacijo. Prve motorne žage smo preiz-
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clo111ače 

kušali pri nas, prav tako pa tudi prve domače konstruk
cije žičnih žerjavov za spravilo lesa. 

Velik odstotek lesa listavcev nam je pri spomla
danskem poseku in spravilu delal velike težave, saj 
nam je vedno zmanjkovalo časa. Ne samo vremenske 
ne prilike, temveč tudi tehnične okvare žičnega žerjava 
so povzročile, da se je spravilo lesa iz gozda vsako 
leto zavlekla v pozne spomladanske mesece. Vedno 
so se začele pojavljati okvare žičnega žerjava tedaj, 
ko je bilo najmanj zaželeno. 

Uporabljali smo žični žerjav KS-1, ki ga je kon
struiral domači strokovnjak Aleksander Kostnapfel in 
ki je bil prav tako izdelek domače tovarne Žičnica iz 
Ljubljane. Žerjav je bil zelo sodobno konstruiran in 
je omogočal nastavljanje zaustavljačev s potegom žič
ne vrvice na želenem mestu in avtomatično pripenjanje 
in odpenjanje tovora. Ker so bile pri spravilu lesa 
velike obremenitve materiala, je bila obraba, posebno 
gibljivih delov, zelo velika. Če pa sta se pri tem po
javila še zmrzal in led v ohišju žerjava in na gibljivih 
delih zaustavljačev, je bila okvara še toliko hitreje 
prisotna. 

Seveda pa pri okvari zaustavljačev ni bilo možno 
popravilo na tleh, temveč je bilo potrebno delavca v 
posebni košari dvigniti do zaustavljača. Šele nato je 
bilo možno zaustavljač spustiti nizko nad zemljo, kjer 
se je lahko opravilo popravilo. Če je bil pokvarjen kak 
del in ga je bilo potrebno zamenjati, je bilo treba obi
čajno čakati nekaj dni, da je iz tovarne prispel nov 
rezervni del. Tako so se izgubljali dnevi in spravilo 
lesa se je zavlekla. 

Navedene težave pri spravilu lesa so me spodbu
dile, da sem začel razmišljti o žičnem žerjavu, ki bi 
imel čim manj obrabljivih delov in ki bi imel čim bolj 
preprosto konstrukcijo, da se pri obratovanju ne bi 
mogel kvariti. Zgled sem dobil pri "idrijskem vozič
ku", ki so ga uporabljali gozdarji v Saškem gozdnem 
gospodarstvu. Bil je enostaven, preprost in zanesljiv. 
Sam sem hotel skonstruirati nekaj bolj podobnega 
pravemu žičnemu žerjavu, le da bi bilo delovanje čim 
bolj poenostavljeno in s tem bolj zanesljivo v težkih 
obratovalnih pogojih. 

Najprej sem skiciral klasični žerjav, nato pa sem 
ga začel poenostavljati. Pogoji poenostavljanja so bili: 
čim manj obrab ljivih delov, čim enostavnejša montaža 
in preprosto prestavijanje zaustavljačev. 

Tako sem prišel do konstrukcije vozička, kije imel 
poleg treh koles za gibanje vozička po nosilni vrvi še 
dve kolesi za vodenje vlečne vrvi in gibljivi del kon
strukcije na naleganje stožca, ki se je lahko prilagajal 
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nagibu terena. Tekalna kolesa so bila neobčutijiva za 
vremenske spremembe, le večkrat jih je bilo potrebno 
namazati. Tako sem na papirju skrajno poenostavil vse 
gibljive dele in njihovo število zmanjšal na najmanjše 
možno. 

Izdelave prototipa sem se lotil v kovaški delavnici, 
ki smo jo imeli na obratu. V njej je delal kovaški moj
ster Knavs, ki se je navdušil nad izdelavo in po svojih 
močeh in z razpoložljivim materialom izdelal prvi 
primerek. Preizkusila sva ga na terenu in na najino 
veliko veselje ugotovila, da deluje. 

Neugodna je bila le rešitev pričvrščanja zaustav
ljačev na nosilno vrv, ker je zahtevala nevarno dviganje 
delavca na potrebno višino. Zato sem izdelal rešitev v 
obliki posebnih lovilk na mačku žerjava, ki naj bi ujele 
zaustavljač in mačka zaustavile na želenem mestu. 
Zaustavljača tako ne bi bila več fiksno pritrjena na 
vlečno vrv, temveč le z dvema vrvema privezana na 
zemljo ali na bližnja drevesa. Zaustavljača v obliki 
črke L sta imela še posebno vrv, ki je prosto visela in 
imela nalogo, da je lahko delavec s tal ob zapenjanju 
mačka na zaustavljač ročico zaustavljača nagnil v smer 
zanesljivega zapenjanja. Enako je lahko s to vrvjo pri 
odpenjanju mačka nagnil ročico zaustavljača, da se je 
maček lahko oddaljil od zaustavljača. Ko sva to do
dala, sva ponovno preizkusila delovanje celotnega 
sistema. Nova rešitev je v praksi dobro delovala. 

Delovanje novega sistema je temeljito na pred
postavki, da bo stožec pri dviganju tovora zdrsel po 
poševnem okvirju do varovala in se usedel s pomočjo 
razširjenega dna na ravni ploščici. Pri spuščanju in 
prispetju na želeno mesto pa naj bi ob dotiku z zaus
tavljačem tovor zanihal in zdrsnil z ležišča ter se tako 
spustil na zemljo. Prav ta drzna predpostavka drsenja 
stožca na ležišče in sproščanje z njega je bistveno 
poenostavila celotno konstrukcijo. Mislil sem, da bo 
pri preizkušanju prav tukaj nastal problem. Pa ga sploh 
ni bilo. Tovor je pri spodnjem zaustavljaču zanihal in 
brez težav zdrsnil z nosilnih ploščic. Te operacije poz
neje pri rednem obratovanju niti enkrat ni bilo potreb
no ponavljati. Težave so bile le pri učenju delavcev, 
ki so morali pri odpenja ju lesa verigo oviti okoli nosil
nega stožca, da ta ni mogel sesti na plošči ci, kar je na 
zgornji postaji onemogočilo spuščanje stožca za po
novno navezavo bremena, Torej nobenih tehničnih, le 
običajne človeške težave. 

Napravo sva po testiranju krstila za KK.-I,'po avtor
jih Kovaču in Knavsu. Knavs je prototip ojačil na 
mestih največje obremenitve in naprava je bila priprav
ljena za obratovanje. 
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V zimski sezoni smo do spomladi prepeljali 900 
m3 bukovega lesa brez večjih zastojev. Le enkrat je 
moral kovač zavariti počen okvir sedišča stožca, ker 
uporabljen material ni zdržal tako velike obremenitve. 

Novost sem predstavil tedanjemu profesorju na 
Gozdarskem oddelku, Zdravku Turku, ki sem ga po
vabil na obratovanje žerjava KK-l. Napravo si je z 
zanimanjem ogledal in se ni mogel načuditi enostav
nosti konstrukcije in preprostosti rešitve z zaustavlja
čema. Kar ni mogel verjeti, da naprava sploh deluje. 
Seveda se je ob obratovanju naprave v to prepričal in 
mi tudi čestital. 

Zanimivo je, daje naprava po zadnjem izvozu lesa, 
po zadnjih prepeljanih m~, dobesedno razpadla. Ma-

terial, ki je bil vgrajen, ni ustrezal takim obremenit
vam, zato je postal utrujen in je razpokal. Naslednjo 
sezono sem odšel na Gozdno gospodarstvo Ljubljana 
in s prevzemom novih nalog pozabil na KK-1 in njegov 
nadaljnji razvoj. Tedaj nisem niti pomislil, da bi na
pravo patentno zaščitil, saj nisem vedel, kako se to 
naredi, prav tako pa tudi v podjetju nisem dobil nobene 
spodbude za nadaljevanje tega dela. 

Poenostavitev je spremenila sistem lovljenja na 
mačku in obdržala obliko zaustavljača brez puščičas
tega klina za zaustavljanje, z dodatkom prosto viseče 
vrvice za nagibanje zaustavljača v želeno smer, za 
zapenjanje in odpenjanje. 

Način drsenja stožea po nagnjcnem ohišju pri dviganju bremena Lovilni sistem na mačku za zapenjanje na zaustavljač 

Na leganje razširjenega dna stožca z bremenom na nosilni Maček in zaustavljač, ko je bil ta še fiksno pritrjen na nosilno 
ploščici vrv. 
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Gozdarstvo v času in prostoru 

Strokovna ekskurzija sodelavcev ETH Zurich po Sloveniji 

Dobre odnose slovenskih gozdarjev s švicarskimi 
kolegi smo v sredini aprila še nekoliko utrdili. Na 
strokovno ekskurzijo v Slovenijo je namreč prišla sku
pina iz ETH Zurich (katedra za urejanje in rast goz
dov). 

Namen srečanja je bila izmenjava izkušenj in mnenj 
o novih poteh gozdnogospodarskega načrtovanja. Gle
de na vse glasnejše zahteve po ohranjanju naravnega 
okolja in biotske pestrosti, po sprejetju raznih pro
tokolov (npr. Kyoto) in konvencij (Helsinki, Lisbona) 
je gozdnogospodarsko načrtovanje tako rekoč na pre
Jamnici . Z željo, da bi sledilo svetovnim razvojnim 
trendom, se mora preusmeriti od proizvodne funkcije 
in dati večji poudarek načrtovanju razvoja ekoloških 
in socialnih funkcij. V nekaterih državah se je to že 
zgodilo (Avstrija, Slovenija in Švica), druge pa še 
iščejo poti. 

Prav te tako imenovane nove poti gozdnogospo
darskega načrtovanja so bile tema predavanj, ki so 
potekala prvi dan srečanja v dvorani Gozdarskega 
inštituta Slovenije. Predavanja so bila razdeljena v tri 
sklope. V prvem delu je najprej prof dr. Peter 
Bachmarm (ETH) predstavil sistem gozdnogospodars
kega načrtovanja v Švici. Zatem je mag. Živan Veselič 
(ZGS) predstavil slovenski koncept načrtovanja. Kot 
zadnji v tem sklopu je mag. Marko Kovač (GIS) ski
ciral možnosti za nadaljnji razvoj modela načrtovanja. 

V drugem delu so bile predstavljene možnosti za 
uporabo novih oziroma sodobnih orodij za gozdne 
inventure. Doc. dr. Daniel Mandallaz (ETH)je v svoji 
predstavitvi prikazal možnosti za uporabo geostatis
tičnih metod, Adrian Lanz (ETH) pa načine za obli
kovanje optimalnih modelov vzorčenja za potrebe 
gozdnih inventur. Prof. dr. Milan Hočevar (GIS) je 
predstavil možnosti za uporabo novih tehnik (satelitske 
si ike, aeroposnetki, ortofoto karte itd.) za potrebe 
gozdne inventure. Udeležencem predavanj smo tudi 
praktično prikazali uporabo teh orodij na inštitutu. 

Tretji sklop predavanj je pričel prof. dr. Schuler, 
ki je orisal zgodovinske vidike gozdnogospodarskega 
načrtovanja. Predstavil je kratek pregled skozi zgodo
vino načrtovanja v Švici. Predavanja je zaključil doc. 
dr. Andrej Bončina, ki se je v svoj em referatu dotakni 1 
razvoja slovenskega sistema načrtovanja. 

Zbornik s prispevki, predstavljenimi na omenjenih 
predavanjih, bo predvidoma izšel do konca letošnjega 
leta in bo na voljo na Gozdarskem inštitutu (obvestilo 
bo tudi v Gozdarskem vestniku). 

Naslednji štirje dnevi so minili v nekohko bolj 
sproščenem vzdušju. Švicarske kolege smo namreč 
peljali v različne dele Slovenije, kjer smo jim v sode
lovanju z lokalnimi gozdarji ZGS predstavili značil
nosti posameznih območij . Poleg gozdarske tematike 
pa smo del časa namenili tudi spoznavanju naravnih 
in kulturnih (tudi kulinaričnih) lepot Slovenije. 

Jelka Kraljica Roga Udeleženci ekskurzije po Kočevskem (obe foto : l. Kopše) 
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Gozdarstvo v častt in prostoru 
Tako smo prvi dan kljub slabemu vremenu obiskali 

Gorenjsko. Zjutraj je Janez Košir (ZGS, OE Bled) 
predstavil Pokljuka (značilnosti in težave). s poudar
kom na sistemu inventure staJnih vzorčnih ploskev, 
popoldne pa je Martin Šolar (TNP) na kratko skiciral 
dejavnosti, ki potekajo v TNP, in načine reševanja 
konfliktov, do katerih prihaja ob uskJajevanju različnih 
interesov. Dan smo zaključili s kratkim s prehodom ob 
Blejskem jezeru. 

Drugi dan nas je pot vodila na Kočevsko . Sodelavci 
ZGS iz OE Kočevje so se izkazali kot pravi strokov
njaki na področju organiziranja in vodenja strokovnih 
ekskurzij. Najprej je Janez Konečnik s pomočjo dia
pozitivov predstavil območje. V terenskem delu eks
kurzije pa sta sodelovala kolega Hartman in Ožbalt, 
ki sta predstavila problematiko zaraščanja, posegov v 
gozdni prostor in živalski svet. Ekskurzijo smo za
ključili s sprehodom skozi pragozd Rajhenavski Rog. 

Naslednji dan smo se odpravili na Kras in Primor
sko. Končno nam je bilo naklonjeno tudi vreme, saj 
je po dveh dneh spremenljivega vremena končno po
sijalo sonce. Mladen Prebevšek (ZGS, OE Sežana) se 
je po kratki predstavitvi območja dotaknil tudi pro
blematike gojen ja gozdov in zaraščanja kulturne kra-

ji ne. Pred kosilom smo si ogledali še freske v cerkvi v 
Hrastovljah. Popoldan pa smo izkoristili za ogled 
strunjanskih solin in za krajši sprehod pa Piranu. 

Zadnji dan smo namenili Je ogledom nekaterih zna
menitosti. Tako smo obiskali Postojnsko jamo in Pred
jamski grad, popoldne pa Rakov Škocjan in Cerkniško 
jezero. Žal pa nam je tudi tokrat ponagajalo vreme in 
smo se nekoliko prej, kot smo predvideli, vrnili v Lju
bljano. 

Menim, da smo v kratkem času uspeli gostom pred
staviti lep del Slovenije in da so uživali. Kljub temu 
da je v tem sestav ku velikokrat omenjeno, da so bile 
predstavljene težave, s katerimi se srečujemo pri go
spodarjenju z gozdom, mislim, da smo s tem predvsem 
dokazali, da se težav zavedamo in da se lotevamo 
njihovega reševanja. Hkrati pa bodo vsem ostale v 
spominu predvsem lepe stvari, ki so jih videli in doži
veli med obiskom v Sloveniji. 

Na koncu bi se v imenu Gozdarskega inštituta Slo
venije še enkrat rad zahvalil vsem (tudi tistim, ki jih 
nisem poimensko omenil), ki ste kakor koli sodelovali 
pri organizaciji ali izvedbi tega srečanja. 

Robert Mavsar 

Obisk gozdarjev iz Bosne in Hercegovine - Republike Srbske v Sloveniji 

V okviru projekta PHARE Tehnična pomoč pri 
implementaczii gozdarskega programa Bosne in 
Hercegovine, kjer v konzorciju, ki ga vodi firma 
Prospect C & S iz Bruslja, sodeluje tudi Gozdarski 
inštitut Slovenije, smo v času od 8. do 11. maja 2000 
izvedli ekskurzijo za predstavnike gozdarskih institucij 
Republike Srbske (Ministrstva za kmetijstvo, vodno 
gospodarstvo in gozdarstvo, avnega podjetja gozdarst
va Srpske šume, Gozdarske fakultete Banja Luka in 
Društva inženirjev in tehnikov gozdarstva). 

Ekskurzija je bila izvedena v okviru komponente 
projekta, ki je namenjena strokovni podpori reforme 
gozdarskega sektorja v BiH (na zakonodajnem, goz
darskopobtičnem in tržnem področju, vključno s priva
tizacijo). Temeljni cilj ekskurzije je bil v spoznavanju: 
- institucionalno-pravnega sistema ter organizacije in 

delovanja institucij slovenskega gozdarstva, posebno 
v pogledu usmerjanja gospodarjenja z gozdovi ter 
upravljanja z državnimi gozdovi; 

- modela privatizacije in naših izkušenj v procesu tran
zicije; 
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- stanja gozdov, operativnega usmerjanja gospodar
jenja z gozdovi ter gospodarjenja samega (v državnih 
gozdovih). 

V okviru ekskurzije je bila najprej na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije predstavljena organiziranost in de
javnost vseh naših vladnih in nevladnih gozdarskih 
institucij s podrobnejšimi predstavitvami izbranih te
matik (Institucionalno-pravni sistem, organiziranost in 
model privatizacije v gozdarstvu, Stanje in razvoj goz
dov in sistem načrtovanja v gozdarstvu ter Razvoj 
daljinske detekcije in GIS-sistemov v gozdarstvu). V 
terenskem delu so udeleženci ob sodelovanju Zavoda 
za gozdove Slovenije (območnih enot Kranj, Postojna 
in Novo mesto) spoznali jzbrana gozdarska podjetja 
(EGOLES Škofja Loka, GG Postojna in GG Novo 
mesto) ter gozdove in operativno gospodarjenje z 
državnimi gozdovi. V teku ekskurzije so udeleženci 
obiskali tudi Semesadike Mengeš ter Lesno-industrijs
ko podjetje Javor Pivka. Ekskurzija je bila odlična 
priložnost tudi za navezavo oziroma osvežitev osebnih 
stikov med gozdarji obeh republik. 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
Slovenski gozdarji so se izkazali s prijateUskim 

sprejemom in gostoljubjem ter odličnimi strokovnimi 
in drugimi predstavitvami, ki so bosanske gozdarje 
prepričale o odličnosti vseh segmentov slovenskega 
gozdarstva, ki temelji na visoki strokovnosti ter gozdu, 
gozdnemu delavcu in lastniku gozda, prijaznemu rav
nanju z gozdom in še posebej na visoki kakovosti in 
učinkovitosti gospodarjenja z državnimi gozdovi. Med 
drugim jih je posebej navduši lo odlično sodelovanje 
strokovnjakov Zavoda za gozdove Slovenije in goz
darskih podjetij na terenu. O kakovosti in ohranjenosti 
naših gozdov pa so se seveda prepričali bosanski ko
legi sami. 

Zani1nivosti 

Ekskurzija je tako do popolnosti dosegla zastav
ljene cilje. Pridobljena spoznanja o dobrih pa tudi o 
nekaterih slabših straneh našega sedanjega gozdarstva 
jim bodo, ob spoznavanju izkušenj tudi drugih držav 
v tranziciji, lahko služila za uspešnejša pripravo nji
hove gozdarske reforme, ob strokovni pomoči s strani 
našega projekta. V imenu projekta PHARE in njegove 
reforme gozdarske politike se tako iskreno zahval
jujem vsem slovenskim gozdarskim institucijam in 
podjetjem, ki so omogočila ekskurzijo, posebej pa 
vsem strokovnim kolegom, ki so v njej sodelovali. 

mag. Franc Ferlin 

Naravni gozdovi kavrija v Novi Zelandiji 

februarja letos sern obiskala Novo Zelandijo. De
žela je polna zanimivosti in narava je naravnost osup
ljiva. Naravni gozdovi zavzemajo 24% celotne povr
šine (27,2 mio ha), plantažni gozdovi 6 %, negozdne 
površine 19 %, kar 51 %pa si lastijo pašniki in obde
lovalne površine. Na plantažah gojijo največ bora 
(Pinus radiata), in sicer 90,5 %, v manjši meri dugla
zij o (Pseudotsuga menziiensi) in ostale eksotične dre
vesne vrste<41 . 

Name kot študentka gozdarstva so med popoto
vanjem naredili največji vtis naravni gozdovi kavrija. 

Kavri (Agathis australis (Lamb.) Steud.) spada v 
družino aravkarijevk (Araucariaceae) . To so zimze
lena drevesa, ki naravno uspevajo le na južni polobli. 
V rodu Agathis je 20 vrst in le australis je prisoten na 
Novi Zelandiji. Uvrščamo ga med iglavce, čeprav nas 
na prvi pogled njegovi listi prepričujejo, daje listavec. 
Izdajajo ga kroglasti storži, ki tako kot pri naši jelki 
razpade jo na drevesu. Mlado drevo ima ozko stožčasto 
obliko, z vejami po vsej dolžini debla . S starostjo pri
dobi višino, spodnje veje pa odpadajo. Sčasoma se 
zgornje veje razvijejo v masivno razprosbio krošnjo, 
ki izstopa nad vsemi drevesi in nadvlada gozdu. Drevo 
doseže višino od 30 do 50 m. Deblo je polnolesno, 
vendar s starostjo postane votlo, zato je starost drevesa 
težko določiti. Lubje se lušči v debelih luskah različnih 
velikosti, kar pomaga drevesu, da se znebi epifitov. 

Ka vri prevladuje v nižinskih predelih, navadno se 
razprostira od 300m n. v. pa do morja. Najdemo ga 
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tudi v višjih nadmorskih višinah (8 1Om), kjer pa so 
drevesa zaradi stalnega vetra majhna in zvita. 

Glavna značilnost kavrijaje, da ima dve rastni dobi 
na leto, spomladi in jeseni. To velja le za drevesa, ki 
rastejo v optimalnih razmerah, kar pomeni toplo in 
vlažno podnebje s 1.000-2.500 mm padavin letno in 
srednjo letno temperaturo 13-16°C. Zanimivo je tudi, 
da v tem delu ni snežnih padavin. 

Velik pomen predstavlja kavrijev les. Pred nase
litvijo Evropejcev so ga starodavni prebivalci Nove 
Zelandije, Maori, uporabljali za gradnjo kanu jev. Ka vri 
je bil najpomembnejša dreves na vrsta v prvih l OO letih 
evropske naselitve. Les so pričeli močneje izkoriščati 
okoli leta 1820 in dosegli vrhunec leta 1905, ko so v 
enem letu posekali kar 29.600 m) kavrija. Do sredine 
dvajsetih let tega stoletja so večino lesa posekali ali 
požgali. Količina lesa je upadala, in leta 1976 dosegla 
pičlih 1.202 mJ. Uporaba lesa je biJa večnamenska, 
največ pa so ga uporabljali za gradnjo hiš, ladij, mos
tov, izdelavo pohištva, ograj, sodov, železniških pra
gov, rezbarij in drugo. Seveda so danes zelo omejili 
izkoriščanje odraslega gozda (starost gozda 400-1.000 
let). V prihodnosti naj bi se les odraslih dreves upo
rabljal le v izjemnih okoliščinah in v manjših količinah 
za gradnjo maorskih kanujev, izdelavo pohištva, sko
del, rezbarij in furnirja. 

Kot vsak iglavec tudi kavri izloča smolo. V pri
meru, da se lubje poškoduje ali da se zlomi veja, se 
prične iz nastale rane izcejati smola, ki rano zalije in 
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s tem onemogoči pronicanje vode v drevo oz. gnilobo. 
Tako lahko nastane celo večja t. i. bula smole, ki pa se 
sčasoma na zraku strdi . Zaradi nenehnega luščenja 
lubja pa taka precej velika bula odpade v bližino dre
vesa. Ta naravni proces je star že mil ij one let in poteka 
še danes . Kopal je skupno ime za razne fosilne in 
fosilno recentne smole, predvsem tiste, ki jih dajejo 
drevesa iz družin rožičevk, Trachylobium, Hymenaea 
in Agathis iz družine arukarijevk. Ločimo fosilni in 
recentni kopal. Fosilni kopal je od odmrlih dreves v 
zemlji, recentnega pa pridobivajo z zarezovanjem ži
vih drevesnih debel. 

Maori so kopal uporabljali dolgo pred prihodom 
belcev. Služiljimjeza razsvetljavo in kuhanje, saj ima 
visoko kurilno moč. Izdelali so celo svetilke, s katerimi 
so zvečer privabljali ribe, da so jih tako lažje ujeli. 
Kopal so uporabljali tudi za žvečenje. Fosilni kopal 
so odkrili v tleh starodavnih gozdov. Kopanje le-tega 
je zacvetelo okoli leta 1850, ko gaje kopaJo kar 6.000-
7.000 delavcev. Leta 1905 so ga izkopali 10.000 ton 
in večino izvozili. Kopal so uporabili v industriji za 
izdelavo različnih izdelkov, kot so visoko kakovostni 
laki, barve, linolej, eksploziva, sveče in lepila(]). 

Naravni gozdovi kavrija sodijo med najstarejše na 
svetu in se razprostirajo na območju Northlanda, Auck
landa in polotoka Coromandla. Med bivanjem v Novi 
Zelandiji sem si ogledala gozd Waipoua na zahodni 
obali Northlanda. Tu se kavriju pridružijo tudi druge 
drevesne vrste kot so rimu (Dacrydium cupressium), 
totara (Podocarpus totara) in Podocarpusferruginoi
des . 

Kavrijeva veja s storžem Mlado drevo 
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Zanin1.ivosti 

Tane MahuLa- največji kavri na svetu 

Gozd obsega 12.851 ha in je od leta 1952 zašči
ten(1). Glavni cilj v gozdu Waipoua je stopnjevanje 
njegove zaščitne, raziskovalne, rekreacijske in turis
tične vloge. Menim, da jim to zelo dobro uspeva, saj 
je gozd urejen za ogled, skozenj vodi tudi lepa, 6 km 
dolga pot. 

Pohištvo in okrasni predmeti iz kakovostnega kavrijevega 
lesa (vse foto : Katja Muc) 
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'Aninuvosti 
Naraven gozd kavrija je v meni pustil pečat spoš

tovanja vrednega gozda. Na prvi pogled ti gozd ne 
pusti posebnih občutkov. Njegova lepota in drugačnost 
te zdramita tisti trenutek, ko zakorakaš vanj. Najprej 
te oplazijo viseče liane in veje mnogovrstnih grmov. 
Začudiš se ob velikanskih, 5-1 O m visokih praprotih, 
vendar ti šele pogled na ogromna drevesa vzame sapo. 
Ko stojiš pred kavrijem s prsnim premerom 4,4 m, ti 
pogled nezavedno uhaja v višave. Valjasto deblo meri 
17,7 m do prve veje. Drevo ima zavidljivo kubaturo, 
in sicer 244 m3 

. Ma ori so drevo poimenovali Tane 
Mah uta ali Gospodar gozda. Njegova starost je ocen
jena na 1.250 let(S I. 

Nova Zelandija je zelo raznolika dežela na južni 
polobli. Polna je naravnih zanimivosti- naravni goz
dovi, ptice, podzemni svet jam, vulkanski vrhovi-, ki 
si jih je vredno ogledati. Zaradi ohranjenih naravnih 
gozdov pa je še posebno privlačna za gozdarje. 

Za sodelovanje se zahvaljujem ge. Simone Donald
san in ge. Ti ni Kermedy z gozdarskega inštituta v Roto
rui , ki sta mi priskrbeli večino gradiva. 

Društvene vesti 
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Katja Muc 

Kronika celjskega gozdarskega društva za leto 1999 

Leta 1999 je bilo v društvo včlanjenih 74 članov, 

od katerihjihje bilo na Zavodu za gozdove Slovenije, 
OE Celje, zaposlenih 42, na centralni enoti Zavoda 
eden, na Gozdnem gospodarstvu Celje 12, 11 je bilo 
upokojencev, trije so delali na gozdarskih zadrugah, 
štirje pa v privatnih firmah. 

Društvo so vodili naslednji organi: 
Izvršni odbor: Bojan Jurko - predsednik, Dušan 

Debenak- tajnik, Dani Šoster - blagajnik in člani: 
Sandi Gorenc, Srečko Bomšek, Rado Kokalj in Ivo 
Trošt. 

Nadzorni odbor: Vlado Vrtačnik- predsednik in 
.Jože Bovha ter Drago Durasevic kot člana . 

Plan aktivnosti, ki smo si ga zastavili na občnem 
zboru in na 3. seji 10 društva, smo skoraj v celoti 
uresničili . 

Pregled po mesecih: 
Januar: 
- 30. januarja 1999 smo na Rogli v peklenskem 

mrazu(- 17 stopinj) in vetru (70 km/h) organizirali 
društveno prvenstvo v veleslalomu. Na tekmovanje 
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smo povabili tudi člane Koroškega gozdarskega društ
va. Tekmovalo je 18 članov našega društva in trije 
člani KGD. Razglasitev rezultatov je bila v gostišču 
Smogavc v Gorenju pri Zrečah. 

Zmagovalci po kategorijah: 
dekleta: Ida Oderlap- Kranjc 
mladinci : Robert Hostnik 
člani: Dušan Debenak 
veterani: Edi Rautar 

Februar: 
Članom društva, ki niso zaposleni na ZGS ali GG 

Celje, smo poslali obvestilo o planiranih aktivnostih 
in priložili položnice, s katerimi smo jim omogočili 
obročno odplačilo članarine. 

Marec: 
-Na kmetiji Krošlovih na Kraberku je bil12. marca 

1999 redni letni občni zbor društva. Navzočih je bilo 
39 članov društva. Občni zbor smo popestrili s pre
davanjem mag. Darija Krajčičaz gozdarskega oddelka 
Biotehniške fakultete. Sprejeli smo plan aktivnosti za 
leto 1999, sprejeli sklep o preimenovanju društva v 
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Celjsko gozdarsko društvo, zaradi neplačila članarine 
smo potrdili črtanje treh članov ter imenovali dopis
nika društva. 

-Člani društva iz vrst delavcev Zavoda za gozdove 
Slovenije so 19. marca 1999 pripravili uspešno pred
stavitev aktivnosti ZGS in gozdarskih dejavnosti na 
Jožefovem sejmu v Petrovčah pri Celju. 

- Turni smuk s Savinjskega sedla v Logarski dolini 
(3 člani). 

April: 
Izvršni odbor društva se je sestal na svoji 3. seji. 

Med drugim je bil sprejet sklep, po katerem je potrebno 
pri vseh aktivnostih članov društva, kjer se uporablja 
ime društva, tako v vsebinskem kot tudi v formalnem 
smislu pridobiti predhodno soglasje IO društva. Potr
jene so bile aktivnosti v zvezi s pripravo Tedna gozdov 
1999 ter organizacijo ekskurzije veteranov Zveze goz
darskih društev Slovenije. Sprejet je bil tudi pomem
ben sklep o 1 O-odstotni proviziji v primeru poslovanja 
preko žiro računa društva ter sklep, po katerem morajo 
člani, ki s svojo dejavnostjo v okviru društva pridobijo 
denarna sredstva, le-ta porabiti v okviru društvene 
dejavnosti. 

Maj: 
V Tednu gozdov (22.-30. maj 1999) smo pripravili 

tri prireditve. 
- Osrednja prireditev je bila na Boču, kjer so člani 

iz Rogaške Slatine pripravili celotedenske aktivnosti. 
Predstavili so oglarjenje (izgradnja, zažig, razdiranje 
ter gašenje oglarske k ope) in žganje apna v apneni ci, 
ki so jo v ta namen postavili stari mojstri, izdelali 
gozdarsko kočo iz lubja, vodili likovne delavnice, or
ganizirali fotografsko razstavo in izvedli tematsko 
konferenco o možnosti preživetja kmečkega prebi
valstva na območju Kozjanskega. Prireditev je lepo 
uspela, zaključka s piknikom pa se je udeležilo preko 
60 članov društva s svojimi družinami. Za organizacijo 
in izvedbo Tedna gozdov 1999 na Boču so najbolj 
zaslužni Ivo Trošt, Iztok Vrščaj in Mitja Cimperšek. 

- S pomočjo Zveze gozdarskih društev Slovenije 
in GG Celje smo 26. maja 1999 pod vodstvom mag. 
Mitje Cimperška pripravili ekskurzijo veteranov 
ZGDS. Obiskali smo farmo damjakov in staro lekarno 
ter cerkev v Olimju, si ogledali multivizijo o koz
janskem kraj inskem parku in grad v Podsredi ter izlet 
zaključili z ogledom dogajanja na Boču. 

-Tradicionalnega kajakaško-raftarskega sp usta od 
Strug do Radmirja na reki Savinji seje 28. maja 1999 
udeležilo 17 članov društva in štirje kolegi iz Brežic. 
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Drtišivene 

Junij: 
Po dogovoru na občnem zboru smo v tem letu 

priredili krajši tridnevni izlet po Madžarski. V odlični 
organizaciji turistične agencije ANI&BEN in vodiča 
g. Zmaga Uriska smo obiskali Budimpešto in si tam 
poleg predela Peste ogledali še središče mesta in obis
kali Kmetijski muzej. V mestu Eger smo obiskali vin
sko klet, okušali njihovo znano vino Bika ver (bikova 
kri), kasneje pa ob zvokih violine preživeli prijeten 
večer v čardi. Naslednji dan smo pod strokovnim 
vodstvom obiskali nacionalni park Bukk in si ogledali 
muzej na prostem. Prenočevali smo v mestu Kecz
kemet, ki nas je navdušila. Tretji dan smo obiskali t. i. 
pusto, v dežju uživali na konjski vpregi, nekateri pa 
nekaj manj na ježi konj (tajnik). Zanimiv je bil tudi 
obisk tipičnega podeželskega gospodarstva, t. i. tanye. 
Naporen gastronomsko-enološki izlet smo zaključili 
z degustacij o vin in večerjo v vinoteki Bacchusov hram 
ob Blatnem jezeru. Izleta se je udeležilo 36 ljudi, od 
tega 31 članov društva. 

September: 
Na teniških igriščih v Šeščah smo se pomerili v 

tenisu (turnir parov) in odbojki na mivki. Zmagala je 
dvojica Rautar- Jurko. 

Oktober: 
-Oktobra smo v sodelovanju z Zavodom za varstvo 

kulturne in naravne dediščine Slovenije otvorili ob
novljeno gozdno in geološko učno pot Pekel v Savinjsy 
ki dolini. Na slovesnosti so sodelovali savinjski rogisti, 
kulturni program pa so pripravili osnovnošolski otroci. 
Otvoritve so se udeležili tudi nekateri vabljeni gostje: 
snovalca prvotne poti, Marko Kmecl in Vlado 
Vrtačnik, in g. Stane Peterlin z Ministrstva za okolje 
in prostor. 

-Organizacija internega izobraževanja- problema
tika pomlajevanja in gospodarjenja z gozdovi na Kon
jiški gori. Strokovni program so pripravili kolegi iz 
Slovenskih Konjic (15.oktober 1999). Pod strokovnim 
vodstvom smo si ogledali tudi ostanke kartuzije v 
Žičah in predelavo divjačine pri firmi Gozdič d.o.o., 
kjer smo imeli tudi pokušino divjačinskih dobrot. 
Ekskurzijo smo zaključili na njihovi farmi jelenov. 

November: 
- V sodelovanju s kolegi iz Kočevja smo obiskali 

gojitveno lovišče Medved in pripravili lov za naše 
člane, ki spadajo v zeleno bratovščino. Ostali smo 
sodelovali v brakadi, se na koncu izgubili in v metežu 
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Društvene vesti 

komaj našli pot nazaj (1 7. november 1999). Med lo
v om je zapadlo okoli 25 cm novega snega. 

- V Slovenskih Konjicah smo pripravili društveno 
prvenstvo v kegljanju. Med fanti je zmagal Srečko 
Bornšek (286), pred Vladom Vrtačnikom (270) in 
Vladom Kranj cem (248). Kot edino dekle je nastopila 
Andreja Ratajc ( 158). 

Celoletne aktivnosti: 
Člani društva so v okviru popularizacije gozdov in 

gozdarstva in v skladu z letnim programom društva 
sodelovali pri poučevanju in osveščanju šolske mla
dine. 

- Gozdarsko učno pot v Peklu pri Šempetru v Sa
vinjski dolini, ki poleg gozdarske tematike omogoča 
tudi ogled sli kov ite kraš ke jame in kraških pojavov v 
naravi, je ob strokovnem vodstvu naših kolegov, pred-

DEJA VU (le pujs je bil drug) 

IJ. maj 2000. Novo mesto. IV GOZDARSKI 
OBOJKARSKJ TURNIR. Ponovni spopad petih ekip 
in zgodilo se je že viden o. Težko je opisati solze veselja 
in solze žalosti. Preberite članek o III. turnirju in vse 
bo lažje (vam). Iste ekipe, ista osvojena mesta. Ja, 
občutek, občutek paje drugačen. Zleze ti v podzavest 
in ga doživljaš in doživljaš in ... 

Gozdarji letijo v nebo 
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vsem iz vrst žalske KE Zavoda za gozdove Slovenije, 
med 98 obiski, obiskalo 2.990 obiskovalcev, kar to 
učno pot še vedno postavlja na vodilno mesto v Slo
veniji. Učno pot smo v tem letu tudi obnovili. Za dela 
pri obnovi poti je bilo porabljen ih 3 80 delovnih ur in 
prib l., 1,500.000 SIT denarnih sredstev. 

- Gozdarsko učno pot na Boču je v osmih orga
niziranih vodenj ih obiskalo 240 osnovnošolcev. 

-Na OŠ Ljubečna pri Celju smo z novim šolskim 
letom organizirali redno tedensko rekreacijo, na kateri 
igramo odbojko. 

Aprila 1999 smo se na celjskem pokopališču po
slovili od našega člana Milana Dečka, univ. dipl. inž. 
gozdarstva, dolgoletnega direktorja TOK Šentjur in 
priznanega strokovnjaka za lovstvo. 

Bojan Jurko 

Blejci so se očitno odločili, da do svoje upokojitve 
zafrustrirajo (frustracija - duševno stanje neugodja 
zaradi nasprotja med željami in možnostmi, kijih nudi 
okolje, Slovar slovenskega knjižnega jezika) vse od
bojkarje med gozdarji. Ekipa nočnih mor iz Bleda je 
ponovno zasluženo slavila. 

Spremenjeni ekipi Kočevja (ni borelioznih članov, 
študentski podmladek) je uspel veliki met in so po
novni viceprvaki tega elitnega turnirja. 

Manekeni iz Novega mesta so dobili gube, izgubili 
navijači co in dobi li zastor sodnika. O svoj ili in ohrani li 
so tretje mesto. Dobra pozitivna selekcija cvička in 
odojka ter brezhibna organizacija tum irja sta odtehtali 
kakovost igre. 

Ekipa ŠD Štor je podoživela občutke Zmaga Sa
gadina ob idiličnem sojenju (za domačine) v dolenjski 
prestolnici. Pa kaj. Še vedno je to najbolj erotična 
ekipa z izrazito željo po zmagi. 

Žal so bili naši severni sosedi iz Koroške kljub 
prijetnemu pogrkovanj u in temperamentni salsi (od
lično Kunej) že tradicionalno zadnji. 

Turnir v letu 2001 bodo organizirali Korošci. Če 
bo cagavim ekipam iz Celja in Brežic uspelo zbrati 
dovolj poguma, kar si želimo, bodo lahko tudi Korošci 
zapustili rep. Upam. 

Topel pozdrav, 
Vaš Robert Krajnc 
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2. državno tekmovan,je gozdnih delavcev Slovenije, Postojna, 19. in 20. maj 2000 

Leta 1998 je Gozdarsko društvo Postojna v sode
lovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postoj
na (SGLŠ) uspešno obudilo tekmovanje gozdnih de
lavcev, kije hkrati pomenilo tudi utrjevanje meddrušt
venega sodelovanja, povezovanje gozdarjev iz različ
nih gozdarskih organizacij, pozitivno paje prispevalo 
tudi k predstavitvi gozdarske dejavnosti v javnosti. 

V gozdarskih vrstah dobro sprejeto tekmovanje ter 
bližajoče se svetovno prvenstvo gozdnih delavcev na 
Norveškem sta bili zadostni obvezi, da smo v Goz
darskem društvu Postojna nadaljevali tradicijo in pri
pravili 2. državno tekmovanje gozdnih delavcev Slo
venije. Tudi tokrat smo se povezali s SGLŠ, saj so bile 
prejšnje izkušnje pozitivne in so pokazale, da je takšno 
prireditev najbolje organizirati s skupnimi močmi. Pod 
pokroviteljstvom Zveze gozdarskih društev Slovenije, 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, 
Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdnega gospodarstva 
Postojna, Gozdarstva Grča Kočevje, Gozdnega gospo
darstva Novo mesto ter ob pomoči številnih drugih 
sponzorjev smo želeli pripraviti še kakovostnejše in 
uspešnejše tekmovanje ter ga v največji možni meri 
uskladiti s svetovnim prvenstvom. 

Pravico sodelovanja so imeli vsi, ki so usposobljeni 
za delo v gozdu in ki soj ih posamezna območna goz
darska društva uvrstila v svoje ekipe. Tako so se 19. 
io 20. maja 2000 pomerili med seboj lastniki gozdov, 

samostojni podjetniki ter delavci, zaposleni v gozdar
skih izvajalskih podjetjih . 

Petintrideset tekmovalcev v desetih ekipah, ki so 
zastopali devet območnih gozdarskih društev ter 
SGLŠ, se je v petek na poligonu SGLŠ dokazovala v 
obvladovanju motorne žage v tekmovalnih disciplinah 
zasek in podžagovanje, precizen rez na podlagi ter 
podiranje n~ balon. Sobotni del tekmovanja smo na
menoma izpeUali v središču Postojne z željo, da bi čim 
širšemu krogu obiskovalcev predstavili zahtevnost 
dela gozdarja- sekača ter opozorili na nujnost pozna
vanja pravilnih tehnik dela in uporabe vseh predpisanih 
osebnih zaščitnih sredstev. Kljub nagajanju vremena 
se je izkazalo, daje bila odločitev za prihod v središče 
mesta pravilna in da moramo tudi v bodoče svoje de
lovanje približati ljudem, ne pa se od njih oddaljevati. 
V ta namen so bile izbrane tudi sobotne tekmovalne 
discipline, in sicer menjava verige in obračanje letve, 
kombiniran rez ter za konec še kleščenje. Odlično 
pripravljeno tekmovališče je omogočilo vsem gledal
cem varno in doživeto spremljanje tekmovalnih bojev, 
ob tem pa je bila zagotovljena tudi strokovna obraz
ložitev posameznih disciplin. 

Drugo državno tekmovanje so s svojo prisotnostjo 
še posebno počastili državni sekretar za gozdarstvo na 
MKGP, g. Maksimiljan Mohorič, kije tekmovanje tudi 
uradno odprl, direktor ZGS, g. Andrej Kermavnar, 

Zmagovalna trojica (foto: Sergej Trebec) Veliki finale: najboljših osem pri kleščenju (foto: Boris Černe) 
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predsednik ZGDS, g. IgnacU Pišlar, ravnatelj ica 
SGLŠ, ga. Eva Čeč, župan občine Postojna, g. Josip 
Bajc, ter številni drugi ugledni gostje. Lepo je bilo 
videti toliko gozdarjev na enem mestu v sproščenem 
druženju. 

Večmesečni trud velikega števila ljudi, ki so bili 
vključeni v pripravo tekmovanja in jim gre za to vsa 
zahvala, je omogoči 1 tekmovalcem, da so dokazali 
svojo dobro pripravljenost in spretnost. Po napetem 
boju je najvišjo stopnjo obvladovanja učinkovite in 
varne tehnike dela z motorno žago pokazal skupni 
zmagovalec Janez Zrimšek iz domačega gozdarskega 
društva, sledil mu je izkušeni Bogdan Ambrožič iz 
Kraškega gozdarskega društva, tretje mesto pa je zopet 
osvojil domači tekmovalec Robert Čuk. Tudi ekipno 
se je najbolj izkazala ekipa Gozdarskega društva Po
stojna, drugo mesto je osvojila ekipa DlT gozdarstva 
Novo mesto, tretja je bila ekipa Kraškega gozdarskega 
društva. 

Rezultati po posameznih disciplinah: 
Zasek in podžagovanje: 
l. Janez Zrimšek Gozdarsko društvo Postojna 
? Domine Krese DJT Novo mesto 
3. Izidor Fink DIT Novo mesto 

Precizen rez na podlagi: 
1 . Bogdan Ambrožič Kraško gozdarsko društvo 
2. Emil Kovšca Gozdarsko društvo Postojna 
3. Ismet Husič Gozdarsko društvo Bled 

Podiranje na balon: 
l. Stojan Šircelj 
2. Emil Kovšca 
3. Franc Šoštar 

Gozdarsko društvo Postojna 
Gozdarsko društvo Postojna 
Celjsko gozdarsko društvo 

Menjava verige in obračanje letve: 
l. Robert Čuk Gozdarsko društvo Postojna 
2. Bogdan Ambrožič Kraško gozdarsko društvo 
3. Muamer Murtič SGLŠ Postojna 

Kombiniran rez: 
l. Emil Kovšca 
2. Mirko Kuhar 
3. Jernej Koren 

Kleščenje: 

l. Jem ej Koren 
2. Janez Kovšca 
3. Robert Čuk 

Gozdarsko društvo Postojna 
DIT gozdarstva Brežice 
SGLŠ Postojna 

SGLŠ Postojna 
Kraško gozdarsko društvo 
Gozdarsko društvo Postojna 

Prvi trije skupno uvrščeni tekmovalci bodo 
septembra zastopali Slovenijo na 24. svetovnem 
tekmovanju gozdnih delavcev na Norveškem in želimo 
jim, da bi bili karseda uspešni. 

Prijetna dva dneva smo se družili in vzpodbujali 
tekmovalce in za konec najboljšim podelili zaslužena 
priznanja in nagrade. Predsednik organizacijskega od
bora, AdolfTrebec, ki je skupaj z Marjanom Vadnujem 
tudi glavni pobudnik ponovne priprave gozdarskih 
tekmovanj, se je poslovil z besedami: ''Nasvidenje 
prihodnjič v Kočevju!" 

Anton Smrekar 

Zahodnoevropsl<o srečanje študentov gozdarstya na Danskem, 
Kopenhagen, 28.-30. april 2000 

(IFSA - Regional Meeting for Western Europe) 

Kot veste, je vzhodnoevropsko srečanje že januarja 
potekalo pri nas, sedaj pa so naši danski kolegi pri
pravili podobno različico še za drug konec Evrope. 

Tako so se v Kopenhagnu zbrali predstavniki večine 
zahodnoevropskih držav. Slovenija je imela vlogo 
aktivnega gosta, saj na nekaterih področjih aktivno po
segamo tudi v ta prostor, ki se mu vedno bolj pri
bližujemo. 

Tako sem se odpravil v deželo vetrnic (za elektriko 
seveda) in polj. 

2.20 

Takoj po prihodu v mesto sem poskušal sam najti 
pravo fakulteto, katere naslov sem imel, vendar sem 
se kmalu izgubil. 

Na srečo v Kopenhagnu skoraj vsi tekoče govorijo 
angleščino, tako da sem počasi le prišel na cilj. Zani
mivo pri tem pa je, da je polovica oseb, večinoma 
študentov, ki mi je pomagala, bila od drugod·. Tu sem 
prvič opazil, kako zelo je program Erasmus prisoten 
v Evropi, medtem ko je pri nas še vedno tabu. 
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Tako kot se je naravna umirjenost in sproščenost 
Dancev kazala ves čas mojega obiska, tako je odsevala 
tudi v mestu in njegovi ureditvi. Mesto ima med dru
gim v svojem centru predel, imenovan Kristjanija, ki 
je mesto zase. Sem ob jezerce prihajajo ljudje za spros
titev, da kaj popijejo ali pa si na malih stojiščih kupijo 
konopljo ali hašiš ter si po napornem delovnem dnevu 
spočijejo. Zato ni bilo čudno, da je polovica obis
kovalcev posedala v oblekah, s kravatami v rokah in 
kovčkih ob sebi. Kaj takega v Sloveniji? 

Naslednji dan smo si ogledali državne gozdove, ki 
jih je predstavil rev imi gozdar, ki nam je pojasnil, da 
je trend zaraščanje poljedelskih površin. Tako dobivajo 
kme~e od EU velike subvencije, če na svoji zemlji nič 
ne delajo(??). Pravtako pa tudi država kupuje zemljo 
in jo načrtno spreminja v naravne gozdove, kajti v 
naslednjih letih bodo poskušali podvojiti površino, 
poraslo z gozdovi. Vendar je kljub temu v privatnih 
gozdovih še vedno dovoljen golosek, ki ga ureja za
konodaja, ki predvideva za lastnika velike stroške pri 
ponovnem pogozdovanju. Težave jim predstavlja opuš
čanje herbicidov, insekticidov, gnojil ter ostalih kemič
nih sredstev, ki so zdaj še vedno zelo prisotni v upo
rabi. Problem ostaja odprt predvsem v privatnem sek
torju. Videli smo večinoma bukov gozd, katerega sor
timente izvažajo največ na Kitajsko. Sicer so pa zavid
ljive cene odkupa bukovine najboljšega kakovostnega 
razreda, okvirno 100.000 SIT za kubični meter. 

Velike probleme pa imajo z nasadi smreke, kajti 
del Danske je nekoč ležal pod ledeniki, ki so zbrusiti 
površino, s tem pa so se talni pogoji za drevesne vrste 
s plitvim koreninskim sistemom, kot je npr. smreka, 
poslabšali. Tako imajo pri prevelikem redčenju in moč
nem neurju velike izgube in opustošenje teh nasadov. 
Vendar pa jim prav ti omogočajo, da pokrijejo velik 
odstotek lastne porabe lesa. Tudi na Danskem posta
jajo nekatera vprašanja o odstrelu divjadi politično 
zelo zanimiva, vendar paje politična kultura na drugi 
ravni, tako da bi to težko primerjali z našo situacijo. 

Popoldne je sledil ogled zasebnega gozda. Ta sloni 
na čisto ekonomskih vidikih upravljanja. Tako se gozd 
kot dobrina, ki je na Danskem ni v tolikšni meri, kot 
smo tega vajeni pri nas, trži na vse možne načine raz
nim interesnim združenjem in posameznikom, kot npr. 
lovcem, športnim, kulturnim, kinološkim, botaničnim 
in drugim društvom. Država pa subvencionira stara 
velika drevesa po 500 kron} če jih lastnik ne podre. 
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Lastniki hočejo ponavadi obdržati to svobodo odlo
čanja in ne podpišejo pogodbe, drevesa pa vseeno 
obdržijo v gozdu} ker so privlačna za turiste. Največ 
denarja pa privatnikom prinesejo plantaže božičnih 
dreves, katerih oblika je strogo določena s strani kupca, 
ponavadi večjega trgovskega p(!djetja, ki drevesa z 
velikim dobičkom izvaža v Nemčijo. Seveda se tu 
porabijo ogromne količine kemičnih sredstev in gnojil. 
Kot zanimivost predvsem za nas študente pa smo izve
deli, da mora vsak, preden začne s študijem, imeti eno 
leto prakse kot gozdni delavec. 

Dan smo zaključili z igranjem pravega golfa, ki 
spada poleg gozda in jezera k turistični ponudbi. 

V naslednjih dneh smo se posvetili predvsem pro
blematiki organizacij in študentov, ki pa je povsod 
dokaj podobna. Naša se razlikuje le v stalnem pomanj
kanju denarja za kakovostne družabne programe. 

Zanimiv je tudi odnos fakultet in profesorjev do 
študentov. Tako ponekod prirejajo družabna srečanja 
profesorjev in študentov (tudi tujih) izven programa 
univerze. S tem pa se problematika v zvezi s študijem 
prenese na osebno raven, kar ima ponavadi pozitivne 
posledice, če vsi udeleženi ostanejo dokaj objektivni. 
Ponekod študente spodbujajo k večjemu angažiranju 
pri delovanju univerze tudi z raznimi ugodnostmi za 
tiste, ki so zelo aktivni ter jim zato zmanjka časa na 
koncu leta. 

Ker bi izmenjava izkušenj in znanj lahko le ugodno 
vplivala na študente, smo se vsi strinjali z idejo o 
izmenjavi profesorjev med dvema univerzama za kraj
ši čas, s katerim bi se oba strinjala. 

Podprli smo idejo o priznanju, ki ga bo podeyeval 
UNESCO WCHE za demokratičnost univerz, ki bo 
ocenjena predvsem po meri vpliva, ki ga imajo štu~ 
dentje na univerzi. 

Izmenjal ni program praks za študente letos tudi po 
zaslugi Slovenije, kije zbrala zavidljivo število mest, 
deluje. Tukaj se zahvaljujem vsem posameznikom in 
podjetjem, ki so nam pri tem pomagali in dali na raz
polago kakšno delovno mesto, druge pa k temu po
zivam. 

Na koncu bi vse povabil, da se nam pridružijo, če 
ne drugače, na internetu, kjer smo naredili interesno 
skupino za vse, ki imajo kaj skupnega z gozdom. 
Naslov je: http://www.egroups.com/invite/gozd and 
click the JOIN button. 

Klemen Bizjak 
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Gozdarsko strokovno izrazje 
Terminološka komisija je pri redakciji prevoda razlag za 1.000 izrazov prvega zvezka Lexicona silvestre prišla 
do nekaterih slovenskih izrazov za razvojne stopnje v gozdu in za poimenovanje nastajanja snovi v gozdu. 
Priporočajih za uporabo. 

Nemško geslo 
(razlaga) 

23 1 .. 04.20 0307 
Aufschlag m 

(nastanek porasti mladih drevesc po nasemenitvi) 

228.5. 08.20 0293 4844 

Slovenski prevod 

vznik m 

Anwuchs m; Verjtingung f mladje s; pomladek m 
(porast drevja od njenega osnovan ja vse dokler se ne sklene in je še mogoče vrzeli izpopolnjevati s sadikami) 

228.5 .01.20 0286 5182> 
Jung\vuchs m m[adovje s 

(porast drevja v razvojnih stopnjah od mladja do \etvenjaka) 

228.5 .02.20 0287 6166 
Dickung f gosca z 

(porast drevja, v kateri so krošnje sklenjene in kjer poteka živahno razslojevanje) 
letvenjak m 

(porast drevja s prsnim premerom do 10 cm, v kateri se končuje razslojevanje) 

228.5 .03.20 0288 4468# 
Stangenholz n drogovnjak m 

(porast drevja s srednjim prsnim premerom od 1 O do okrog 30 cm, v kateri poteka čiščenje od vej) 

228.5 .04.20 0289 
Baumholz n debeljak m 

(porast drevja s srednjim prsnim premerom dreves nad 30 cm) 

228.5 .05.20 0290 
Altholzbestand m sečnozrel sestoj m 

(sestoj, pri katerem se vsi osebki, ki kakovostno in količinsko določajo zgradbo sestaja, nahajajo v obdobju 
zrelosti ali postajajo prestari) 

613 .. 06.5 1 0809 (3711) 
Oberalterter Bestand m prestar sestoj m; 

zastaran sestoj m 
(sestoj z zmanjšano proizvodnostjo in zdravjem zaradi prekoračene sečne zrelosti) 

221.52 .02.20 1304 
Zweialtriger Hochwald m sestoj mv pomlajanju 

pomlajenec m 
(dvoslojni semenovec s presvetljenim zgornjim slojem sestaja /zarast 0,3-0,5/ in z mlajšim spodnjim slojem 
sestaja; oba sloja sestaja sta pri gospodarjenju enako pomembna) 
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Strokovno izrazje 
Skupina za gozdarsko strokovno izrazje je razpravljala tudi o uporabi izrazov pridelovanje, produkcija in 

proizvodnja, zlasti v naslednjih besednih zvezah: 
pridelovanje lesa, biološko pridelovanje, pridelovanje biomase, 
produkcija lesa, biološka produkcija, produkcija biomase, 
proizvodnja lesa, biološka proizvodnja, proizvodnja biomase. 
Izrazito prednost daje uporabi že uveljavljenega izraza "proizvodnja". 

Marjan Lipoglavšek 

Književnost 

Fredo Rittcrsbofer: Waldpflege und Waldbau; Fur Studiom und Praxis -
mit einem Abschnitt uber N aturschutz im Wald (Nega gozdov in gojenje 
gozdov; za študij in prakso- z razdelkom o varstvu narave v gozdu). 

Rittershofer Verlag, december 1999, druga razširjena in predeJnn:a izdaja 492 strani, 172 
ilustraci.i, 42 preglt·dnic, indeks. Cena 68,00 DEM (hroširana knjiga) . ISBN 3-930770-01 -6. 

Profesor dr. Freda Rittershofer je do upokojitve 
predaval o gojen ju gozdov na visoki strokovni šoli za 
gozdarstvo (FH Weihenstephan) in na fakulteti (TU 
Munchen ~ Weihenstephan) v Freisingu. S študenti je 
redno obiskoval Slovenijo, zato ga mnogi gozdarji 
dobro poznajo. Avtor knjige velja za uspešnega v po
vezovanju raziskovalnega dela s prakso gojen ja goz
dov in v iskanju poti ekonomsko učinkovitega sona~ 
ravnega gospodarjenja z gozdovi. Znanje in izkušnje 
dolgoletnega pedagoškega, raziskovalnega in opera
tivnega dela je pred časom strnil v težko pričakovani 
prvi izdaji učbenika, ki je v nekaj letih pošel. Močno 
spodbudo za predelavo in razširitev knjige je našel v 
sodobnih tokovih gojen ja gozdov v srednji Evropi, ki 
se zaradi ekonomske stiske zopet vračajo v stare tirnice 
nauka o čistem donosu gozdov. 

Knjiga med drugim obsega poglavja o gozdu kot 
ekosistemu, o zgradbi in razvoju pragozdov, o raz~ 
širjenosti gozdov na Zemlji, v Evropi in v Nemčiji, o 
gozdnih proizvodih in funkcijah gozdov, o varstvu 
narave in gozdarstvu, o sistemih gojenja gozdov, o 
trajnosti, o negi gozdov, o naravni in umetni obnovi 
gozdov, o gnojenju in melioracijah ter o razmerju med 
rastlinsko in živalsko komponento gozda. Kot dobro 
stran knjige je potrebno izpostaviti obsežno poglavje 
o ekologiji gozda, na katerem temeljijo strategije nege 
gozda, ki so predstavljene v nadaljevanju. 

Avtorjeva vodilna misel o organski povezanosti 
varstva narave in sonaravnega gojenja gozdov je pri
sotna v vseh poglavjih, ki obravnavajo negovalno us
merjanje razvoja gozdov. Knjigaje pisana nepristrans~ 
ko, saj so poleg avtorjevih nazorov dovolj obširno 
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predstavljeni tudi drugi koncepti o varstvu narave v 
gozdovih, od starejših (npr. o sočasnem uresničevanju 
vseh funkcij gozda s klasično pojmovano nego gozdov 
(nem. Kielwassertheorie)) do najsodobnejših (npr. 
varstvo procesov, koncept Greenpeaca idr.). Nega kot 
osrednja dejavnost gojenja gozdov je predstavljena 
dovolj podrobno, pri čemer je avtorju uspelo preseči ~ 
v podobnih učbenikih sicer pogoste - shematske in 
šablonske prikaze negovalnih ukrepov. Skozi prizma 
avtorjevih izkušenj spoznavamo nego mešanih sesto
jev, nego pretežno čistih sestojev in skupin posameznih 
drevesnih vrst, prebira Ino nego gozdov, nego visoko
gorskih gozdov z redčenji za stabilnost in z redčenji 
šopov. Koncepti nege so utemeljeni z naravoslovnimi 
izhodišči ter raziskovalnimi in strokovnimi izsledki. 
Posamezne teme so zaokrožene z navedbami o orga~ 
nizaciji izvedbe nege in o stroških negovalnih del. 

Avtor se zaveda pomena prevzgoje in premene vrst
no izmenjanih enomernih gozdov, ki v srednji Evropi 
prevladujejo, zato je tehnikam negovalnega spremin
janja gozdov v mešane, raznomerne in raznodobne 
posvetil obsežna poglavja (npr. premenilno redčenje, 
prebiralno redčenje, redčenje skupin v nižjih legah). 

Knjigaje namenjena študentom in praktikom vseh 
smeri, ki želijo pridobiti ali poglobiti znanja o razšir
jenosti, zgradbi, razvoju in negi gozdov. Naprodaj je 
v večjih knjigarnah v Nemčiji, mogoče pa jo je naročiti 
tudi neposredno pri založbi: 
Rittershofer Verlag, Veit~Adam-Strasse 14, 
85354 Freising, Nemčija 

doc. dr. Jurij DIACT 
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tažni est ih 
"Polh pod" nudi odlično 
podlago za oblaganje s 
parketom/lesenimi oblogami ali 
ostalimi oblogami, iz lesene 
podkonstrukcije, ki je zlepljena 
na različne tipe izolacij . Polh pod 
je namreč prefabricirani sendvič 
element, ki je namenjen 
suhomontažni vgradnji na 
horizontalne nosilne konstrukcije 
(medetažne konstrukcije ali talne 
konstrukcije) . 

Izvedbe sendvič elementov 
Polh: 
-z izolacijo XPS (ekstrudiran 

polistiren), 28 kg/m3 
-z izolacijo EPS (ekstrudiran 

polistiren), 30 kg/m3 
- s tervolom TP..SS, 140 kg/ m3 
-zgornji sloj je iz dvoslojne 

pokrivne obloge (en sloj 
obdelan na pero in utor), ki je zlepljena na i?.olacijo z 

vodoodpornim lepilom (variante: z vezano ploščo; z )~~ .. ~ 
vodoodporno iverno ploščo) ) ~ 

Prednosti suhomontažnega Polh poda pred klasičnim~ · .l. 
·estrihom: ~7 
-stabilna, varna, hitra, enostavna, izravnalna in čista 

montaža -... 
- omogoča takojšnjo montažo zaključnega sloja 
- tla so prijetno 11mehka in topla" 
- materiali so ekološko neoporečni in prijazni okolju 
-dobra zvočna izolacija 

Za vgradno v objekt se odločimo, ker vemo, da: 
-je temperatura površine Polha bistveno višja v 

primerjavi s klasično izvedbo, ker sestava tal ne 
vsebuje estriha, ki ohlaja finalno oblogo 
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Skrb za izvedbo gojitvenih del v novih razmerah 

Nega gozdov je pot, ki vodi do stabilnih in kakovostnih gozdov, 
zato si prizadevamo za čim večjo realizacijo gozdnogojitvenih 
programov. Šibka točka pri negi v zasebnih gozdovih so redčenja v 
drogovnjakih. Sredstva subvencij so omejena in za izvedbo programa 
se kažejo potrebe po racionalizaciji dela na področju gojenja gozdov, 
torej na optimizaciji nege z izbiro ustreznega razmerja med vloženim 
delom (sredstvi) in učinki nege. 

V obdobju financiranja gojitvenih del iz namenskih sredstev za vsa 
vlaganja v gozdove se je pogosto zastavlja/o vprašanje razdobja 
ponovitev izvajanja gojitvenih del, manj pa vprašanje intenzivnosti 

izvajanja del na konkretnem objektu. Silnih teženj po racionalizaciji gojitvenih del ni bilo, 
glede na to, da so se namenska sredstva za vsa vlaganja v gozdove oblikovala na osnovi 
gozdnogospodarskih načrtov in letnih planov. Realizacija letnih planov ob zagotovljenih 
sredstvih in lastnih delavcih ne bi smela biti in tudi ni bila vprašljiva. 

V primerjavi z najbolj razvitimi evropskimi državami imamo v Sloveniji .po vrstni sestavi 
in zgradbi relativno dobro ohranjene gozdove, zdrave in kakovostne. Morda gre danes 
priznanje za takšno stanje prav dejstvu, da nismo za vsa dela v gozdu izdelovali ekonomskih 
presoj o racionalnosti vlaganj, kot se je to dogajalo ponekod v Evropi, ko je sonaravno 
usmerjanje gozda segalo le tako daleč, kolikor je prenesel bodisi frank bodisi marka ali 
šiling. Pri usmerjanju razvoja gozdnih ekosistemov je torej potrebna in koristna tudi kakšna 
navidezna neracionalnost. 

Zakon o gozdovih (1993) je postavil izhodišča za financiranje del v gozdu na drugačne 
temelje. Ker se z vsakim gojitve nim ukrepom v gozdu uveljavlja poleg lastniškega tudi javni 
interes, se dela sofinancirajo iz državnega proračuna. Tak sistem lahko dobro deluje, če je 
proračun pravočasno sprejet, v višini, ki pokriva programe, in če je odporen na politične in 
gospodarske strese. Realizacija gojitvenih de/je v tesni odvisnosti od razpoložljivih sredstev. 
Izvedbe obnove s sadnjo, kjer so sadike v celoti financirane iz sredstev proračuna, si brez 
vložka države ne moremo niti predstavljati. 

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj 
v gozdove iz sredstev proračuna RS (oktober 1999) prinaša pomembno odločitev, da se 
sofinancirajo tudi druga redčenja v drogovnjakih. Izvajanje redčenj v drogovnjakih je zadnja 
leta zaostaja/o. Stroški sečnje in spravila večinoma presegajo prihodek. Interes lastnikov, 
da bi izvajali nego drogovnjakov sebi v zgubo, je bil razumljivo majhen. Nega drogovnjakov 
je bila zadnja leta dejansko najšibkejši člen v usmerjanju razvoja gozdov in spodbude, čeprav 
ne velike, so vendar že v tem kratkem obdobju veljavnosti odredbe nakazale pozitiven 
premik v izvajanju redčenj v drogovnjakih. 

S spremembo odredbe se sofinancirajo gojitve na dela tudi na večji in veliki zasebni gozdni 
posesti, seznam sofinanciranih del se širi, dnina se povečuje, proračunska sredstva pa 
ostajajo na ravni prejšnjih let. Vtem finančnem primežu paje treba iskati rešitve za uspešno 
izvedbo programov prav v optimizaciji nege oziroma racionalizaciji gojitvenih in varstvenih 
del. 
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Znanstvene razprave 
GDK: 176.1 Prunus avium (L.): 279: 56: (497.12) 

Divja češ nja (Prunus avium L.) - pomembna dreves na vrsta slovenskih 
gozdov 
Wild Cherry (Prunus avium L.)- an lmportant Tree Species in the Slovenian Forests 

Marijan KOTAR"' . Marko MAUČIČ** 

Izvleček: 
Kotar M., Maučič M.: Divja češnja (Prunus avium L.) - pomembna drevesna vrsta slovenskih gozdov. Gozdarski 

vestnik, št. 5-6/2000. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 25 . Prevod v angleščino: Marijan Kotar. 
Prispevek podaja horizontalno in vertikalno razširjenost divje češnje ter njene ekološke potrebe in gozdnogojitvene 

lastnosti ter uporabnost lesa. Bolj podrobno pa so podani rezultati raziskave zgradbe sestojev, kjer je češnja pomembna 
primes in priraščanja češnjev višino in debeline . Češnja je hitrorastoča drevesna vrsta, ki lahko na dobrih rastiščih, če 
ima sproščeno krošnjo, zraste v debelina do 50 cm že pri 35 do 50 letih. Pri starosti 45, 50 lel jo običajno napade 
trohnoba, zato jo gojimo v kratkih proizvodnih dobah. Proizvodnja lesa vrhunske kakovosti zahteva, da jo obvejujemo 
že v prvih letih razvoja. Naravno čiščenje od vej je nezadostno, ker jo moramo zaradi njene kratke življenjske dobe 
vzgajati v nizkih gostotah oziroma s sproščenimi krošnjami. Ker običajno raste skupaj z drevesnimi vrstami, ki v od raslem 
gozdu dosežejo večje drevesne višine kot češnja, jo moramo vzgajati v skupinski ali šopasti primesi. 

Ključne besede: divja češnja, Prunus avium, horologija, morfologija, sistematika, višinska rast, priraščanje v debeline, 
zeleno obvejevanje, kakovostna zgradba sestaja, trohnoba lesa, kakovost lesa, gospodarski pomen. 

Abstract: 
Kotar M., Maučič M.: Wild cherry (Prunus avium L.)- an lmportant Tree Species in the Slovenian Forests. Gozdarski 

vestnik, No. 5-6/2000. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 25. Translated into English by Marijan Kotar. 
The article deals with the horology of wild cherry, its ecological needs, silvicultural characteristics and properties of wood. 

More particulary are given the resulls of investigation about stands structure in which the wild cherry has an im porta nt share. 
Height and diameter growth are dealt in detail . Wild cherry is a fast growing tree species on good sites. lf il grows with 
released crown it can reach a diameter up to 50 cm at the age of 35 to 50 years. At the age of 45 to 50 years the stems are 
usually attacked by rottenness, therefore the management with wild cherry requires short rotations. 

The production of wood of the best quality needs the pruning in the first years of it s growth, because the natural pruning 
is not sufficient. The wild cherry usually grows together with other tree species, which reach the bigger height as cherry trees, 
therefore the wild cherry should be admixed in the stands ina small groups. 

Key words: wild cherry, Prunus avium, horology, morfology, systemat\c, height growth, diameter growlh, pruning, stand 
structure, wood rot1enness, wood quality, economical importance . 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

V zgodnji pomladi, še preden olista večina naših drevesnih vrst, opa
zimo na toplejših legah v gozdu drevesa, ki so preobložena s cvetovi in ki 
jih obletavajo številne žuželke. Njihove krošnje so kot en sam cvet, poln 
nektarja in peloda, in s svojim cvetenjem oznanjajo prihod pomladi. Gre 
za divjo češnjo (Prunus avium L.), ki raste na prekmurskih ravnicah, 
dolenjskem gričevju, zasavskem hribovju, kraških in kočevskih opuščenih 
košenicah, ter tudi v višjih, soncu izpostavljenih legah gorenjskih gora 
vse tja do visokogorske stopnje. V gozdu je divja češnja primešana v večji 
ali manjši primesi, odvisno od rastišča in ravnanja z gozdom v preteklosti, 
nikjer pa ne gradi čistih naravnih sestojev. Divja češnja je zaradi svojega 
lesa že najmanj dve stoletji zelo spoštovana drevesna vrsta, veliko bolj 
pa je pomembna njena izpeljanka - s selekcijo in križanji oplemenitena -
navadna ali plemenita češnja . Ta je poznana zaradi svojih plodov, ki se 
kot prvo sadje pojavijo na trgu že pozno spomladi in zgodaj poleti. V 
Sloveniji je bila in je še zastopana s številnimi sortami oziroma, v jeziku 
sadjarjev, kultivarji. V tem sestavku obravnavamo predvsem divjo češnjo, 
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ki je pomembna graditeljlca številnih naravnih gozdnih fitocenoz v Slo
veniji. Čeprav je bila divja češnja že od nekdaj cenjena gozdna drevesna 
vrsta, pa lahko o njenem sistematičnem pospeševanju in vzgoji govorimo 
šele v zadnjih 40, 50 letih, ko smo spoznali, da je zdrav in stabilen le tisti 
gozd, v katerem so zastopane vse tiste vrste, ki so graditeljice naravnih 
fitocenoz. Čeprav smo v zadnjih desetletjih v naših gozdovih divjo češnjo 
pospeševali ali pa vsaj ohranjali, pa je danes v gozdu le malo takšnih 
češenj, ki imajo debla z vrhunsko kakovostjo lesa. Po štiridesetih letih 
njenega pospeševanja bi moral biti delež debelih dreves češnje s kako
vostnimi debli bistveno večji, ker je to hitrorastoča drevesna vrsta. Da so 
takšna drevesa razmeroma redka, sta lahko dva vzroka, in sicer: 

da smo predčasno posekali kakovostna drevesa, 
- da naše pospeševanje in nega nista vodila k boljši kakovosti dreves. 

Verjetno je bilo prisotno oboje, saj je znano, da smo v zadnjih dveh 
desetletjih v zasebnih gozdovih posekali izredno veliko število kakovostnih, 
še ne zrelih dreves. Številni kamioni z italijanskimi oznakami so polno 
naloženi s češnjevino vozili iz štajerskih in dolenjskih gozdov, ker je bila 
cena češnjevine vsaj za naše razmere zelo ugodna. Na drugi strani pa 
so bili naši negovalni ukrepi v državnih gozdovih usmerjeni predvsem v 
ohranjanje češnje in sproščanje njene krošnje, kar pa ni dovolj za vzgojo 
visokokakovostnega lesa. 

Pri vzgoji češnje z visokokakovostnim deblom je nujno poznavanje 
njene rasti in razvoja ter njenih gojitvenih lastnosti. Pri negi češnje pa 
smo enostavno prenašali gojitvene ukrepe, ki jih izvajamo pri drugih 
listnatih dreves nih vrstah, ter bili tako manj uspešni. V nasprotju z Nemčijo 
in Francijo, kjer so tej drevesni vrsti posvetili in ji še posvečajo izredno 
veliko pozornost tako pri gospodarjenju kot tudi pri raziskovalnem delu, 
smo pri nas slednje povsem pozabili. Zato češnje pri nas pravzaprav ne 
poznamo, poznamo jo samo kot rastlinsko vrsto, ne poznamo pa njenih 
rastiščnih potreb, njenih gojitvenih lastnosti in njene rastnosti na naših 
rastiščih. Izsledki iz tuje literature so nam lahko v veliko pomoč, ne morejo 
nam pa nadomestiti našega raziskovalnega dela; lahko nam ga v dolo
čenih primerih samo olajšajo. 

2 NAMEN RAZISKAVE 
2 OBJECTIVES OF THE RESEARCH 

Namen prispevka je seznanitev gozdarske strokovne javnosti z raz
širjenostjo in ekološkimi potrebami divje češnje, z njenimi gojitvenimi 
lastnostmi, z uporabnostjo lesa in plodov, z njeno vlogo v gozdnih fitoce
nozah ter z njeno rastjo in razvojem na tistih gozdnih rastiščih, kjer se 
pojavlja v naravni zgradbi sestojev v večji primesi. 

Prvi del prispevka predstavlja predvsem povzetek znanj iz tuje in domače 
literature, drugi del pa rezultate raziskav, ki smo jih izvedli v zadnjih letih v 
okviru raziskovalnega projekta Minoritetne drevesne vrste, ki ga je finan
ciralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS. Del raziskovalnih rezultatov 
pa izvira iz raziskave, ki je bila izvedena v okviru diplomske naloge na 
Oddelku za gozdarstvo in obnovljiva gozde vire na Biotehniški fakulteti z 
naslovom Rast in razvoj divje češnje (Prunus avium L.) v Halozah, ki jo je 
pripravil M. Maučič pod mentorstvom M. Katarja (MAUČIČ 1999}. Prav 
tako so v prispevku objavljeni dosežki ameriško-slovenskega raziskoval
nega projekta Karst - Agroforestry Development, ki ga je izvedla skupina 
raziskovalcev Biotehniške fakultete v Ljubljani pod vodstvom B. Matičiča. 
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V prispevku poskušamo oblikovati smernice za ravnanje z gozdovi, 
kjer je češ nja po naravi bogato zastopana v drevesni sestavi. V smernicah, 
ki pa jih moramo imeti za okvirne, skušamo odgovoriti na vprašanja, ki se 
pojavljajo tako vsakemu načrtovalcu ravnanja z gozdovi kakor tudi gojitelju, 
izvajalcu načrtovanih ukrepov. Ta vprašanja pa so: 
1. Kolikšna je lahko primes divje češnje na rastiščih, ki so primerna za 

rast in razvoj češnje, in kakšna naj bo oblika zmesi ter zgradba sestaja? 
2. Kolikšna naj bo gostota dreves, da bo zagotovljeno pridelovanje lesa 

najboljše kakovosti? 
3. Kako pogosti, kakšni in s kolikšno jakostjo naj bodo izvedeni negovalni 

ukrepi, da bo omogočen optimalen razvoj ter da bo zagotovljena pro
izvodnja visokokakovostnega lesa? 

4. V kateri starosti doseže češnja gospodarsko zrelost, to je največji 
povprečni vrednostni prirastek? 

5. Ali potrebuje češnja za visokovrednostno proizvodnjo dodatne t. i. 
vzporedne negovalne ukrepe ali zadostujejo isti negovalni ukrepi, kot 
jih izvajamo pri drugih drevesnih vrstah, vendar izvedeni z različno 
jakostjo in različno pogostnostjo? 

3 PREDMET RAZISKAVE IN METODE DELA 
3 SUBJECT OF INVESTIGATION AND METHODS OF WORK 

Predmet raziskave je divja češnja, njena rast in razvoj na vseh tistih 
rastiščih v Sloveniji, kjer se ta drevesna vrsta pojavlja v obilnejši primesi, 
ter zgradba teh sestojev. To so predvsem rastišča, kjer uspevajo gradnovi 
in bukovi gozdovi in to predvsem na toplejših legah. Češnja raste tudi na 
rastiščih, ki so zajeta v druge sintaksonomske enote, kjer je ravno tako 
pomemben graditelj sestojev, vendar je njena primes manjša in je zato z 
vidika proizvodnje nekoliko manj pomembna, kar pa ne pomeni, da ni 
pomembna glede ostalih funkcij in glede funkcioniranja gozda kot eko
sistema. 

Pri analizi zgradbe sestojev smo uporabili metodo vzorčnih ploskev, 
kjer smo podrobno analizirali višinsko, debelinsko in kakovostno zgradbo 
sestojev. Pri ugotavljanju višinske in debelinske rasti smo izhajali iz den
drometrijskih analiz debel in dreves, za ugotavljanje reakcijskih sposob
nosti češnje na količino padavin in toploto pa smo uporabili dendrokro
nološke analize. V ta namen smo posekali skupno preko 70 dreves divje 
češnje, jih razžagali na sekcije ter odvzeli nad 600 kolutov (drevesnih 
kolobarjev), ki smo jih analizirali v laboratoriju. 

Zakonitosti višinske in debelinske rasti smo ugotovili s pomočjo regre
sijske in korelacijske analize. 

4 ZGODOVINSKI RAZVOJ, MORFOLOGIJA IN DRUGE 
ZNAČILNOSTI DIVJE ČEŠNJE 

4 HISTORY, MORFOLOGY AND OTHER CHARACTERICS OF THE 
WILD CHERRY 

4.1 Divja češnja skozi zgodovino 
4.1 History of the wild cherry 

Čeprav domnevamo, da ima divja češnja, kot tudi ostali predstavniki 
podrodu Cerasus, izvor v srednji Aziji, ni nobenega dvoma, da je bila v 
srednji Evropi razširjena že v neolitiku {mlajša kamena doba - v Evropi 
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4000~2000 pred n. št.). Številne fosilne najdbe, predvsem češnjevih koščic, 
v najdiščih nekdanjih koliščarjev na severnem robu Alp, v Buchauu pri 
Federsee, v OlmOtzu, v Ratiboru itd., pričajo o njeni prisotnosti v tistem 
obdobju. Strokovnjaki pa niso enotni glede pojava češnje v Evropi že v 
paleolitski dobi (1 milijon do 100.000 let pred n. št.), čeprav so bile že v 
terciaru v severni Evropi in Aziji zastopane številne vrste iz rodu Prunus 
(HEGI 1927). Prav tako je nejasno, ali so bili kjer koli v Evropi iz divje 
češnje vzgojeni kultivarji tj. sadne sorte češnje. Domnevo, da je Evropa 
dobila žlahtne sorte iz Grčije, to je iz Male Azije, imajo za zelo verjetno. 
številne kultivarje češnje je že v 4. stoletju pred n. št. podrobno opisal 
Teofrast (372-287 pred n. št.), Aristotelov učenec in pisec zelo znanega 
dela Proučevanje rastlin. Nasprotno pa je po poročilih Serviusa, Rim vse 
do leta 64 pred n. št. poznal samo divjo češnjo z njenimi sladko-grenkimi 
plodovi. Leta 64 pred n. št. pa je maloazijske kultivarje češnje v rimsko 
cesarstvo razširil vojskovodja Lukul (Lucius Licinius Lucullus, 117-57 pred 
n. št.) (HEGI 1927), znan po zmagi nad pontskim kraljem Mitridatom in 
še bolj znan po uživaških pojedinah . Verjetno ga je ravno njegova nag
njenost k uživanju dobrega napeljala, da je v rimsko cesarstvo razširil 
sadno sorto, ki daje enega najbolj zgodnjih in slastnih plodov. V rimskem 
cesarstvu so se te sorte naglo razširile celo preko Alp. Leta 50 po n. št. 
jih zasledimo celo v Britaniji. Tako zgodovinar Plinij Starejši (23-79 pon. 
št.), avtor 37 knjig z naslovom Naravoslovje, poroča o številnih sortah z 
različnimi barvami in oblikami plodov, ter različnim okusom in trdoto mesa 
v plodu (mezokarpu). številne kultivarje češenj podajajo popisi cesarskih 
in samostanskih vrtov iz 9. stole~a (HEGI 1927). Tudi današnja Slovenija 
je bila v preteklosti znana po češnjah, saj so jih kot sadno vrsto gojili skoraj 
na celotnem njenem ozemlju. Češnje so pridelovali tako v vrtovih mest v 
nižinah kakor tudi v sadovnjakih hribovskih kmetij. Nekdanji šolski vrtovi, 
ki so jih imele skoraj vse osnovne šole, so bili učni objekti sadjarstva naših 
očetov in dedov. Tam so se naučili cepljenja, ravnanja s sadnimi drevesi 
ter pridobili znanje o primernosti posameznih sort za različna rastišča. 
Poleg plodov pa so te sadne češnje dajale tudi les; ker so nekdanje sadne 
češnje gojili kot visokodebelna drevesa, so ta imela pogosto nekaj metrov 
čiste dolžine debla. Češnjev les je bil zelo cenjen pri izdelavi pohištva za 
spalnice, jedilnice in sprejemne sobe. V času rokokoja (1720~1780) so 
pri opremljanju bivalnih prostorov uporabljali predvsem češnjevino, ki je 
s svojo barvo še povečala ljubkost in lahkotnost tega sloga. 

Tudi v Sloveniji je bilo obvezen sestavni del dote -seveda v nekoliko 
premožnejših družinah - pohištvo iz češnjevine. 

Kot vidimo, so bile divja češnja in iz nje izpeljane sorte že v preteklosti 
večnamenske drevesne vrste (angl. : multi~purpose tree), saj so imele 
večnamensko rabo. 

4.2 Sistematika divje češnje in izvor njenega imena 
4.2 Systematic of the wild cherry and ori gin of its name 

Divja češnja spada v razred dvokaličnic (Magnoliopsida), podrazred 
Rosidae, nadred Rosanae, red Rosa/es (šipkovci), družino Rosaceae 
(rožnice) (MARTINČIČ et al.1999), rod Prunus (sliva) in podrqd Cerasus 
(HEGI1927). V rod Prunus spada preko 200 vrst, več kot polovica teh pa 
v podrod Cerasus (L.) Pers . Ostali trije podrodovi , Padus (L.) Rchb., 
Amygda/us (L.) Focke in Prunofora (Necker), so glede vrst enako zasto
pani. Rod Prunus ima danes središče razširjenosti vrst v jugozahodni 
Kitajski, drugo, manjše središče pa je v zahodni Severni Ameriki (HEGI 
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1927). Kot smo že navedli, spada divja češnja v podrod Cerasus, ki pa 
se deli na več sekcij; češnja je skupaj z višnjo (Prunus cerasus L.), 
pritlikavo češnjo (Prunus fructicosa PalL) in Prunus canescens Bois v 
sekciji Cerasus Kohne. Prve tri rastejo v Evropi in Aziji, četrta pa le na 
Kitajskem. Pri divji češnji se sistematika konča pri vrsti, pri sadni češnji 
pa pri številnih kultivarjih oziroma sortah. Vendar tudi pri divji češnji 
razlikujemo več varietet, ki pa so slabo poznane. Tako se divje češnje 
razlikujejo po barvi plodov, saj imamo rdečeplodne in črnice, oziroma 
češ nje, katerih plod je izrazito temnordeč ali skoraj črn. Sadjarji priporočajo 
kot podlago, na katero cepimo kultivarje, le rdečeplodno češnjo, ki naj bi 
imela lepšo obliko krošnje in ki naj bi bila primernejša kot plodonosno 
drevo (HUMEK 1923). Divje češnje se ločijo tudi glede časa cvetenja in 
olistanja, kar pa je verjetno posledica izoblikovanja ekoloških ras. 

Latinsko ime Prunus avium je češnji dal Linne. Prvi del imena izhaja iz 
grških besed prumnon (označba za drevo) in prumne (označba za plod), 
obe besedi sta prišli iz Sirije in sta jih Teofrast in Plinij uporabljala tudi za 
vrste, ki spadajo v podrodove Prunophora, Cerasus in Amygda/us; drugi 
del imena, avium, pa izhaja iz latinske besede avis, ki pomeni ptica. 

V Sloveniji smo imeli za to drevesne vrsto več imen, danes jo imenu
jemo divja češnja, krajevna imena pa so še divja črešnja, češna tičarca, 
drobnica, črnica itd. Zanimivo je, da sta v znamenitem nemško-sloven
skem Wolfovem slovarju iz leta 1860 pod nemško besedo Vogelkirsche 
(Prunus av/um) ustrezni slovenski besedi ptičja, divja češnja; znan sto
vensko-nemški Pleteršnikov slovar iz leta 1894 pa nas pri besedi češnja 
napoti na črešnja in potem dalje na izraz navadna črešnja, ki ima ustrezno 
nemško besedo die Vogelkirsche (Prunus avium). Izvor besede češnja 
je verjetno iz starolatinske besede ceresea (sedaj cerasus), ki izhaja iz 
novogrške besede keresea, ki so jo uporabljali za vse vrste kultivarjev 
češnje. Iz teh dveh besed so verjetno nastale izpeljanke, kot so Kirsa v 
stari nemščini, Chriese v švicarski nemščini in črešnja oz. češnja v slo
venščini. 

4.3 Morfologija divje češnje 
4.3 Morfology of the wild cherry 

Divja češnja je vidna in razpoznavna že na daleč, in sicer spomladi, 
ko jo prekrije beli na cvetja, ter jeseni, ko se krašnja najprej obarva rumeno, 
nato pa rdeče, ki počasi ugaša z odpadanjem listja (KOTAR 1 BRUS 1999). 
Prav tako je prepoznavna poleti in pozimi po deblu, ki podobno kot pri 
črni jelši in gradnu poteka vse do vrha, ter po razporedu vej, ki pogosto 
rastejo v vencih. Vejice so gole in sive. Skorja je, podobno kot pri drugih 
vrstah iz rodu Prunus, tanka, večino življenja gladka in posejana z izrazitimi 
prečnimi lenticelami. Pri večji starosti se skorja lupi v obliki prečnih trakov 
in nazadnje močno razpoka. 

Češnja ima srčast in zelo prilagodljiv koreninski sistem. Globinske 
korenine so slabo razvite, zato v masi prevladujejo stranske korenine. 
Tanke koreninice se pri češnji le redko razvijejo, če pa se, imajo obliko 
šopov (BECK 1977). Za češ njo so značilni dolgi in kratki poganjki; na prvih, 
ki zrastejo do nekaj deset centimetrov letno, brsti vedno rastejo posamič 
in iz njih se razvijejo samo novi poganjki z listi, na drugih, ki vsako leto 
zrastejo le nekaj milimetrov in jih spoznamo po skorji, ki je zaradi sledi 
Juskolistov nagubana, pa so brsti zbrani v skupine. Med njimi je dosti 
cvetnih brstov, ki so okroglasti, medtem ko so listni brsti v primerjavi z 
njimi bolj zašiljeni (KOTAR 1 BRUS 1999). Cvetovi so dolgopecljati, zdru-
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ženi v ko bule in se vedno razvijejo izključno iz brstov na kratkih poganjkih, 
so beli in tako kot pri večini rožnic 5-števni, torej sestavljeni iz petih čašnih 
in petih venčnih listov. Venčni listi so jajčaste oblike, 1 O do 15 mm dolgi in 
bele barve. Za češnjo pravimo, da cveti sočasno z olistanjem, vendar se 
cvetovi razvijejo prej kot listi (LAUBER 1 WAGNER 1998). Prvi cvetovi se 
pojavijo v nižjih legah v začetku aprila, v višjih legah pa v drugi polovici 
aprila in celo maja. Pričetek cvetenja je odvisen tudi od vremenskih 
pogojev tekočega leta. Za pričetek cvetenja naj bi bila potrebna vsota 
dnevnih temperatur po Hoffmannu 1.265°C (HEGI 1927). Tako pričenja 
češnja s cveten jem v Atenah že 1. aprila, na Dunaju 19. aprila, v Grosuplju 
16. aprila (leta 2000, ko je bila jutranja temperatura ob 6. uri od 24. marca 
dalje vedno več kot +1°C, v povprečju pa med 7 in 12°C, ter najvišje dnevne 
temperature nad 20°C), v Kristianiji 19. maja itd. Samo cvetenje traja 
približno dva tedna. Pozne slane ali zelo hladno vreme zaustavijo razvoj 
listov, na odpiranje cvetov pa ne vplivajo bistveno, zato lahko pozeba uniči 
pridelek plodov. Češnje oplodijo v glavnem čebele. 

Koščičasti plodovi - češnje - dozorijo sredi poletja, so komajda večji 
od grahovega zrna, sicer pa podobni svojim debelejšim žlahtnim sortni
cam. So sladko-grenkega okusa, njihov notranji del tj. endokarp, je seme 
(koščica), ki ga obdaja užiten del ploda (meso), lj. mezokarp, zunanji del 
(koža), lj. eksokarp, pa je rdeče, temnordeče ali pa celo črne barve. Za 
dozoritev potrebuje češnja v Giessnu (Nemčija) temperaturno vsoto 
2.778°C (HEGI 1927). Zato dozori češnja na svoji zgornji meji šele sep
tembra. Pri kultivarjih češnje moramo pri obravnavi plodov omeniti t. i. 
in kompatibilnost oziroma nezmožnost samooploditve. Češnjev cvet mora 
biti oplojen s pelodom cveta drugega drevesa. Sedaj so z obsevanjem 
cvetnih brstov dobili mutante, ki so sposobni samooploditve, njihovi kri
žanci pa so kultivarji, ki so ohranili sposobnost samooploditve (angl.: self
compatibility). Zelo znan takšen kultivar je Stella, ki so ga vzgojili v B. 
Kolumbiji in je v prodaji tudi v Evropi (IEZZONI et al. 1991 ). 

Listi češnje so enostavni in eliptični, do 10 cm dolgi in do 5 cm široki, 
po robovih napiljeni, na spodnji strani najprej dlakavi in pozneje goli. 
Posebnost listov so stranske žile, ki ne segajo do listnega roba, temveč 
so upognjene k sosednji žili. Najbolj razpoznaven znak pa sta razločni, 
majhnim bradavičkam podobni rdeči žlezi, ki sta na zgornji strani, na vrhu 
peclja, tik ob pričetku listne ploskve. To sta t. i. ekstrafloralna nektarija, ki 
ju zelo rade obiskujejo mravlje, kakšen pomen imajo te žleze za rastline, 
pa še ni znano (HEGI 1927). Listi pričnejo odpadati jeseni, ko je vsota 
temperatur več kot 7.023°C, najprej se obarvajo rumeno, potem pa rdeče. 

Divja češnja zraste v višino od 20 do 30 m, odvisno od rastišča ter 
ostalih drevesnih vrst, ki tvorijo sestoj. Najvišje češnje naj bi rastle v 
Sihlwaldu pri Zurichu (HEGI 1927), saj dosežejo celo 35 m v višino in 
imajo prsni premer več kot 50 cm. Med najdebelejšimi češnjami v Sloveniji 
je gojena češnja, ki ima prsni premer 140 cm, raste pa v Novakih nad 
Cerknim. Dosedaj najvišja izmerjena divja češnja v Sloveniji je rastla v 
Gruškovju (Kopinica) v Halozah, saj je v 841etih zrastla v višino kar 35,01 
m ter v debel ino (d13) 80,57 cm (posekana je bila leta 1 999) (MAUČIČ 
1 999). V literaturi najdemo še podatek, da dosega Prunus avium L. ssp 
Prunus syJvestris (Kirschl.) Dierb. na optimalnih rastiščih na gozdni upravi 
Bovenden (nedaleč od Gottingena v Nemčiji) višino 36-40 m (BECK 1 977). 
Na isti gozdni upravi imajo češnje pri starosti 60 let povprečen prsni premer 
nad 50 cm. Divja češnja je vrsta, ki ne dosega visokih starosti, po 50., 60. 
letu starosti jo zelo rada napade trohnoba, le redka drevesa dosežejo 
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starost 1 OO let in več. V kraju Eiersheim v Nemčiji je rastla češnja, ki je 
dočakala celo 400 let, in to je bila verjetno najstarejša češnja v Evropi. 

4.4 Razširjenost in ekološke potrebe divje češnje 
4.4 Spre·ad of the wild cherry and its ecological needs 

4.4.1 Areal naravne razširjenosti divje češnje 
4.4.1 Natural area of the wild cherry 

Areal divje češnje obsega zahodno Sibirije, južni Turkestan, severni 
Iran, Kavkaz, Malo Azijo, celotno Evropo do Portugalske, Veliko Britanijo, 
Skandinavija do 61° severne širine, Ladoško jezero, Grodno, Kiev in 
Kazan . Človek pa jo je razširil izven tega area la, saj uspeva celo na Lofotih 
(67°58' severne širine), to je že v polarnem krogu. Prav tako pa jo je razširil 
proti jugu .v severno Afriko, Šrilanko in Indijo. Divjo češnjo odlikuje poleg 
velike horizontalne tudi velika vertikalna razprostranjenost, saj uspeva v 
nižinah, ki imajo le nekaj metrov nadmorske višine, pa do višine 1.000 
metrov in več. Tako jo najdemo v Schwarzwaldu in Juri na 1.000 m n. v., 
v južnih Alpah na 1.500 m (pri Bolzanu), v centralnih Alpah (Wallis, Grau
bunden) na 1. 700 m, nad Aroso pa celo na 1.980 m. Le malokatera dre
vesna vrsta ima glede nadmorske višine in tudi glede ostalih ekoloških 
dejavnikov tolikšno amplitudo (HEGI 1927). 

Podobno kot v Evropi je tudi v Sloveniji, saj je češnja razširjena od 
nižin pa vse do visokogorske stopnje. To so rastišča, katerih fitocenoze 
so zajete predvsem v naslednjih sintaksonomskih enotah: Ornithoga/o 
pyrenaici-Carpinetum MAR., POLD. et ZUP. in MAR. 94, Ca rici umbrosae
Quercetum petraeae POLD. in MAR. 94, Vaccinio myrtil/i-Carpinetum 
betuli (M . WRAB. 69) MAR. 94, Abio a/bae-Carpinetum betuli MAR. 94, 
Asperulo-Carpinetum M. WRAB. 69, Piceo abietis-Quercetum roboris (M. 
WRAB. 69) MAR. 94, Helleboro nigri-Carpinetum betuli MAR. in WALL., 
MUCINA et GRASS 93, Epimedio-Carpinetum (HT. 38) BORH. 63, Pruno 
padi-Carpinetum betu/i (MAR. & ZUP. 84) MAR. 94, Lonicero caprifoliae
Quercetum roboris (RAUŠ 71) MAR. 94, Hacquetio-Fagetum KOŠ. 62, 
Hedero-Fagetum KOŠ. 94, Vicio oroboidi-Fagetum (HT. 38) POCS et 
BORH. in BORH: 60, Ornithogalo pyrenaici-Fagetum MAR., PAP., DAKS. 
et ZUP. 90, Lamio orvalae-Fagetum (HT. 38) BORH. 63 v večini geograf
skih variant, Omphalodo-Fagetum (TREG. 57) MAR. et al 93 v nekaterih 
subasociacijah, Ostryo-Fagetum M. WRAB. ex TRIN . 72 (deloma). 
Seslerio autumna/is-Fagetum M. WRAB. ex BORH. 63 (deloma). 
Castaneo-Fagetum sy/vaticae (MAR. & ZUP. 79) MAR. & ZUP. 95 v vseh 
geografskih variantah in Gafio rotundifolii-Abietetum BARTSCH 40. Imena 
sintaksonomskih enot so povzeta po Pregledu sistema gozdnega in ob
gozdnega rastlinja Slovenije (ROBIČ et al. 1999). Kot vidimo, je češnja 
prisotna v številnih fitocenozah nižinskih, gričevnatih in gorskih gozdov. 
Tako raste v dobovih gozdovih v Murskem gozdu, razmeroma obilna je v 
hrastovo-bukovem gozdu Dolenjske, Bele krajine in štajerske, najdemo 
jo v bukovih gozdovih in jelovjih jugozahodnega obrobja Panonije in tudi 
na posameznih rastiščih jelovo-bukovega gozda na visokem Krasu. Prav 
tako se poj~:~vlja v kraškem bukovem gozdu, v bukovih gozdovih srednjega 
Posočja in v novonastajajočih gozdovih nizkega Krasa. V višjih legah 
nizkega Krasa skupaj z mokovcem gradi pionirski gozd, ki nastaja na 
opuščenem pašniku (n. pr. Vremšč1ca) . Prav tako paje pionirska drevesna 
vrsta v velikem delu Haloz, kjer so prenehali s kmetijsko rabo tal. Tako 
kot je bila češnja nekdaj zelo pogosta drevesna vrsta na vseh toplejših 
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legah, ki jih je poraščal srednji gozd, je danes pogosta v novonastajajočih 
gozdovih toplih leg vseh tistih zemljišč, kjer smo opustili košnjo ali pašo. 
še prav posebej rada skupaj z nekaterimi vrstami iz rodu Sorbus preraste 
opuščene vinograde. Verjetno bi bilo enostavnejše navesti, kje ne raste, 
in sicer predvsem v gozdovih črne jelše na greznih tleh ter v visokogorskih 
gozdovih ob sami gozdni meji, vendar bi tudi tukaj našli posamezne 
osebke, če že ne v drevesni, pa vsaj v grmovni obliki. Prisotnost divje 
češnje v gozdovih je v veliki meri pogojena z načinom ravnanja z gozdovi 
v preteklosti. Velike sečnje, ki pomenijo velike presvetlitve gozdov, pogosti 
manjši ali večji goloseki in prezgodnje pomladitve sestojev so povečevali 
delež divje češnje, ki ima precej pionirskih lastnosti. 

4.4.2 Ekološke potrebe 
4.4.2 Ecological needs 

4.4.2.1 Toplota 
4.4.2.1 Warmth 

Divja češnja je nezahtevna drevesne vrsta, ki dobro uspeva na toplih 
rastiščih. če ni dovolj toplote, seme oz. plodovi ne dozorijo. V Sloveniji 
daje češnja prednost toplim legam, zato je obilno zastopana v gozdovih, 
ki so nastali na nekdanjih kmetijskih zemljiščih. Divja češnja je razmeroma 
odporna proti mrazu. Ta odpornost je dosti pomembnejša pri kultivarjih 
kot pri divji češnji, saj pozeba dostikrat uniči pomemben del donosa plodov. 
Pri testiranju kultivarjev divje češnje na odpornost proti nizkemu mrazu 
so ugotovili, da je razmeroma odporne dreves na vrsta, če ne pride pozimi 
do večjih in daljših otoplitev. V primerjavi z višnjo (Prunus cerasus L.) je 
češnja manj odporna, saj prenese višnja brez škode mraz -38°C. Češnja 
potrebuje tudi mrzlo obdobje, da prekine dormanco. Pri testiranju 20 
kultivarjev češnje so ugotovili, da potrebujejo ti od 1.081 do 1.571 ur 
temperatur nižjih od 7°C (IEZZONI et al. 1991). 

V zvezi z obdobjem nizkih temperatur, ki jih potrebuje češnja, naj 
navedemo navado v Nemčiji. Na dan Barbare (4. decembra) narežejo 
češnjeve veje in jih dajo v vaza z vodo v topel prostor. Nekdaj so verovali, 
da imajo te veje pre roško moč, saj napovedo dekletom, ali bodo naslednje 
leto dobile moža ali ne. če je veja, odrezane na dan Barbare, ki je pred
stavljala določenega snubca, do božiča zacvetela, potem je bila naslednje 
leto poroka (HEGI 1927). Seveda ima ta pojav ekofiziološko razlago. V 
drevesih na koncu vegetacijske dobe, ko rastna faza preide v fazo skla
diščenja (depozicije), nastaja v brstih hormon abscisin (nekdaj so ga 
imenovali dormin), ki pri rastlinah povzroči fazo mirovanja oz. dormanco. 
Pri nizkih temperaturah se abscisin razgradi in drevo preide v fazo mobi
lizacije. če imamo že oktobra in novembra nizke temperature, se abscisin 
do 4. decembr13 razgradi, s tem pa se konča notranje pogojena dormanca 
in drevo preide v kviscenco, to je dormanco, ki jo povzročajo zunanji pogoji, 
to so nizke temperature (MOREY 1978, BRAUN 1992). Kviscenco bi lahko 
imenovali tudi okoljsko pogojena oziroma prisiljena dormanca. Po 4. 
decembru češnja v naravi ne vzcveti, ker so zunanje temperature prenizke; 
vzcveti pa pri sobni temperaturi, in to pod pogojem, da je bilo pred 4. 
decembrom obdobje nizkih temperatur, ki so omogočile razgradnje abs
cisina. Po razgradnji abscisina je drevo v stanju, da preide v mobilizacijsko 
fazo, če temperature narastejo nad 12°C, in to skupaj nekaj dnL Na srečo 
imamo decembra, januarja in februarja zelo nizke temperature, ki aktivira jo 
encim, ki spreminja škrob v sladkor, ta pa raztopljen v celičnem soku 
vakuol zniža točko zmrzovanje in tako obvaruje živo tkivo drevesnih 
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organov pred zmrzaljo. Ta hladna obdobja povečajo odpornost rastlin proti 
nizkim temperaturam. Ko pa se temperature zopet za daljše obdobje 
dvignejo, preide sladkor v škrob, zato so daljše otoplitve pozimi češnji 
nevarne (BRAUN 1992). Pomanjkanje dovolj dolgih hladnih obdobij pa je 
razlog, zakaj češnja ne uspeva v subtropskem in tropskem podnebju. 

4.4.2.2 Svetloba 
4.4.2.2 Light 

Divja češnja je izrazito svetloljubna drevesna vrsta, nekaj zasenčitve 
prenese le v mladosti (OTTO 1988). Na dodajanje svetlobe reagira s 
povečevanjem debelinskega prirastka. Zaradi pomanjkanja svetlobe so 
češnje v gozdu pogosto skrivenčene, saj usmerjajo svojo krošnjo (rast) 
proti svetlobi. Zato najdemo v gozdu, ki ni bil redčen, včasih debla s cik
cak obliko. Če raste češnja v svetlobnem jašku, kjer ima dovolj svetlobe 
le od zgoraj, potem raste predvsem v višino, svetloba od strani pa povečuje 
rast krošnje in rast v debelina. Zato imajo češnje na podobnih rastiščih, 
ki so rastle s sproščeno krošnjo ves čas svoje rasti, večje prsne premere 
in manjše drevesne višine kot pa drevesa, ki so uspevala v svetlobnih 
jaških. Največjo višino dosežejo tiste češnje, ki so rastle v svetlobnem 
jašku takšnih drevesnih vrst, ki na istem rastišču dosežejo večjo višino 
kot češnja. Ta pojav je poznan tudi pri nekaterih drugih svetloljubnih 
drevesnih vrstah, kot je npr. mali jesen (PIŠKUR 1998). Sposobnost, da 
češnja dobro uspeva v polsenci, traja samo prva tri oziroma štiri leta, zato 
takrat semenke, ki rastejo v gozdnih robovih, naglo priraščajo v višino. 

4.4.2.3 Tla in vlaga 
4.4.2.3 Soil and moisture 

Češnja nima izrazitih zahtev glede tal, saj uspeva na zelo različnih 
tleh. Prednost daje toplim tlem, ki so dobro preskrbljena s kalcijem. Mnen
je, da potrebuje bazična tla, ni popolnoma umestno, čeprav lepše uspeva, 
če je pH vrednost večja kot 4,5 (OTTO 1988). Najlepšo rast ima na 
globokih in svežih do zmerno suhih tleh, pogosto pa jo najdemo tudi na 
sušnih rastiščih. Ne prenese pa stoječe vode. V globokih in zračnih tleh 
razvije korenine, ki zrastejo 2,8 do 3,2 mv globino (BECK 1977). Dobro 
prenaša poletne suše, v daljših sušnih obdobjih odvrže del svojega listja, 
zato je v takšnih letih širina branike ožja. Tako so leta 1976, ko je bila v 
Nemčiji velika poletna suša, češnje dosegle le 55 % normalne širine 
branike (SPIECKER 1994). V pokrajini Vzhodni Holstein divja češnja 
najlepše raste na svežih in globokih tleh, ki so s hranili dobro preskrbljena, 
in na globokih tleh, ki so se izoblikovala na mlajših morenah, to je na 
peščenih tleh, ki jih prepredajo pasovi ilovice. To so tla, kjer imajo največjo 
rastnost tudi dob, bukev in gorski javor (LODEMANN 1988). 

4.4.2.4 Nevarnosti 
4.4.2.4 Risks 

Divja češnja spada med drevesne vrste, ki so manj ogrožene. Od 
klimatskih dejavnikov jo ogroža pozna pozeba in nekoliko tudi zgodnji 
mraz. Pozna pozeba uniči predvsem cvetove, zato je še posebej neugod
na pri kultivarjih. Med kultivarji poznamo poznocvetoče sorte, ki so odporne 
proti pozebam, žal pa te sorte tudi kasneje rodijo. Zato je pri teh češnjah 
ekonomski učinek manjši, saj dosegajo najvišje cene predvsem zgodnje 
češnje. Češnjam je nevaren moker in pozen sneg, ki se pogosto pojavi v 
drugi polovici aprila. S cvetovi obložene češnjeve veje so pogosto žrtev 
takšnega snega. Če se krašnja vila v dva vrha, jo takšen poznopomla-
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danski sneg pogosto zlomi. Polomljene veje ali vrhovi predstavljajo za 
češnjo veliko nevarnost, ker so te rane vhod za glivice, ki povzročajo lesno 
trohnobo. Na rastiščih, kjer so tla plitva in kjer češnja oblikuje površinske 
korenine, je češnja pogosto žrtev snega ali vetra, zato so podrtice pri češnji 
razmeroma pogost pojav. 

Pri divji češnji je od vseh insektov najbolj nevarna listna uš. Ta napada 
drevesa, ko zrastejo do višine 3 m in ko je priraščanje v višino najhitrejše. 
Te uši sesajo vršni poganjek, zato se le-ta posuši in tako pride do izobli
kovanja dvovršnih dreves. Listne uši vedno spremljajo mravlje. Proti tem 
ušem se borimo z metodami integralne zaščite . Ta biološka zaščita temelji 
na pospeševanju naravnih sovražnikov listnih uši. Pri češnji se je izkazala 
kot izredno učinkovita navadna strigalica (Forficula auricu/aria L.) Strigalica 
se hitro razmnožuje in to še posebej, če ima dovolj hrane, ki jo predstavljajo 
listne uši. Strigalico pospešujemo tako, da v krošnji na štrcelj veje natak
nemo kovinsko pločevin ko, napolnjeno z lesno volno ali slamo (pločevin ka 
od piva idr.). Strigalice najdejo v tej narobe obrnjeni pločevinki ugodno 
bivališče preko dneva, ponoči pa se hranijo z listnimi ušmi. Mlade strig alice 
pa ostanejo tudi preko dneva v zvi~kih listja, ki se je zvila zaradi napada 
uši (SCHONBECK 1988). 

Pri kultivarjih, manj pa pri divji češnji, povzroča včasih škodo mali zimski 
pedic, ki zaprede mlado listje razvijajočih se brstov. Gosenice obžirajo 
liste, tako da ostanejo včasih samo še štrleči peclji. V sadovnjakih se proti 
temu sovražniku borimo z lepljivimi pasovi, ki jih pritrdimo na debla (1 ,5 
m visoko) v pozni jeseni, ko samice, ki ne morejo leteti, lezejo iz tal v 
vrhove krošenj. Pri kultivarjih imamo še celo vrsto škodljivcev na plodovih, 
ki povzročajo t.i. črvivost češenj; pri divji češnji je ta nadloga manj po
membna. 

Od glivičnih bolezni moramo navesti monilijo, ki je nevarna predvsem 
pri mlajših osebkih, vendar je v gozdu bolj redka. Precej pogosta pa je pri 
sadnih sortah, saj kakšno leto popolnoma uniči obred in prirastek na lesu. 
Listje po napadu te bolezni počrni in se deformira. Razmeroma pogost 
pri divji češnji pa je rak, ki je tudi glivičnega izvora. Deblo na napadenem 
mestu odebeli, skorja razpoka, vanjo pa se vselijo glive, ki povzročajo 
trohnobo lesa . Pri češnji moramo omeniti še pojav t. i. češnjeve smole 
oziroma češnjevega gumija. Gumiji so lepljivi izcedki rastlin, ki najpogos
teje nastajajo po poškodbah tkiva. Češnja reagira s tvorbo te gumozne 
substance pri poškodbi kambija, ki namesto normalnih celic tvori gumi
parenhim, to je parenhimske celice z zelo tenkimi celičnimi stenami, v 
katerih se zasluzijo membrane in v katerih se tvorijo gumozne substance 
iz dotekajočih asimilatov. Te gumozne snovi se najprej nabirajo na mem
branah, potem pa v notranjosti trahej oziroma prevodnih tkiv. Prav tako 
se lahko spremenijo v gumozno snov škrob in membrane sosednjih strže
novih trakov. Iz kambija potem napreduje ta dezorganizacija delitve in 
rasti v radialni smeri proti skorji. Pri vlažnem vremenu se ta izloček cedi 
iz razpok v lubju. Včasih pa pride do izločanja tega gumija zaradi napada 
gliv na oslabljena drevesa. Izločanje češnjevega gumija se pojavlja na 
mokrih in hladnih rastiščih ali pa ob prekomernem obrezovanju (obveje
vanju) dreves. Izločanje češnjevega gumija je zato bolj pogosto pri kulti
varjih (HEGI 1927, PETAUER 1993). 

Divjo češnjo v mladosti ogroža divjad, predvsem srnjad, z objedanjem 
listja in mladih poganjkov od zgodnje pomladi pa vse do jeseni. Oo prst 
debela debelca pa peš koduje srnjak, ko si v pomlad nem času čisti rogovje. 
Zato moramo posajene sadike obvezno zavarovati pred divjadjo. Osebki, 
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ki so zrastli iz semena v gostem mladju bukve in ostalih vrst, še posebej, 
če je primes češnje velika, običajno ne potrebujejo zaščite pred divjadjo. 

4.5 Uporabnost lesa in plodov divje češnje 
4.5 Usefulness of wood and other fruitage of the wild cherry 

Les češnje ali češnjevina je bil že od nekdaj cenjen v pohištveni indu
striji. še posebej zaželen je bil v 18. stoletju, ko se je pri opremljanju 
stanovanj uveljavil rokoko (LUDEMANN 1988). Za ta slog so značilne 
okrasne, igrive oblike, ljubkost in lahkotnost in češnjevina, ki se lepo in 
lahko obdeluje, je bila za ta namen izredno primerna. Tudi njena barva, 
ki ustvarja v človeku občutek veselja in lagodnosti, je k uporabnosti 
češnjevine precej prispevala. Češnjevo pohištvo voska jo (ne lak irajo), to 
pa daje tem izdelkom navdih plemenitosti. Zaradi velikega povpraševanja 
po lesu češnje v takratnem času, se je delež te drevesne vrste močno 
zmanjšal (BECK 1 977). Češnjev ina pa ni izvirala samo iz dreves v gozdu, 
ampak tudi iz kultivarjev v sadovnjakih in vrtovih. še ne dolgo nazaj so 
kultivarje gojili le v visokodebelni obliki, zato so ta drevesa dajala poleg 
plodov tudi les. Danes gojimo kulturne sorte le v nizkodebelni obliki , zato 
je ta vir češnjevine usahnil. Pri travniški in vrtni češnji je les nekoliko slabše 
kakovosti, ker se obarvanost lesa pojavlja v pasovih, včasih pa ima na
mesto rumenorjave barve zelenkasti ali pa rdečerjavi odtenek, ki pa v 
pohištveni industriji nista cenjena. Barva lesa pri češnji v sadovnjakih je 
precej odvisna od širine branike. Pri divji češnji, ki raste v gozdu, prevladuje 
rdečerumena ali rumenkasta barva, ki kasneje polagoma postane bolj 
rdečkasta. Barva češnjevine je eden izmed glavnih kriterijev, ki določajo 
njeno ceno. Najbolj cenjena je svetlorumena barva, ki je enakomerna po 
celotnem prečnem prerezu. Zaželen je majhen delež beljave. če drevo 
posekama v vegetacijski dobi, zunanji del prečnega prereza potemni 
zaradi oksidacijskih procesov. Zato češnjo sekamo pozimi. 

Spada med raztreseno porazne vrste, vendar je meja med branlkami 
največkrat jasno vidna. Češnjevina je srednjetežka in precej trda, njena 
gostota lesa v absolutno suhem stanju p

0 
= 570 kg/m3. 

Pohištvo iz češnjevine ustvarja v prostoru prijetno vzdušje 
Fumiture made of wild cherry wood make s a pleasant atmosphere in the room 
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Češnjevina je les, ki je lahek za obdelavo, zato jo cenijo kot les za 
furnir in kot les za izdelavo masivnega pohištva. Tovrstni predelavi ustreza 
les, ki je brez grč. Krivost, zavitost in ekscentričnost jedra se tolerira, 
vendar zmanjšuje njegovo vrednost (ceno). Enakomernost širine branik, 
kot kaže, ne igra posebne vloge pri lastnostih in uporabnosti lesa 
(MAHLER 1988). Širina branike 1 cm velja v južni Nemčiji za zgornjo mejo, 
tolikšno širino pa imajo le redkokatera drevesa. Pri češnji so dimenzije 
sortimentov, ki jih kupci še jemljejo, nižje kot pri ostalih drevesnih vrstah. 
Tako je pri češnji minimalen srednji premer hlada 20 cm in minimalna 
dolžina 1,50 m; hladi za furnir pa se pričnejo pri premeru 35 cm in dolžini 
2,2 m. Te dimenzije veljajo v Nemčiji . ki uvozi 80% lesa češnje iz Francije 
in ostalih evropskih držav. 

Cena češnjevine variira v velikem intervalu, odvisno od kakovosti in 
ponudbe. Tako so bile leta 1998 na dražbi v Alsfeldu (Nemčija) dosežene 
cene med 65 in 5.000 DEM/m3 (Vir: Holzpreise aktuel) . Zanimivo pa je, 
da cene najbolj kakovostnih sortimentov češnje naraščajo mnogo hitreje 
kot pri hrastu in drugih evropskih drevesnih vrstah (izjema je brek). Tako 
se je cena pri češnji (najvišja kakovost) od leta 1973 do leta 1987 dvignila 
za desetkrat (MAHLER 1988). V Ostholsteinu so leta 1987 iztržili za najbolj 
kakovostne hlade za furnir celo 8.000 DEM/m3. V Sloveniji še ne dose~ 
gamo takšnih cen , vendar je leta 1999 cena najbolj kakovostnih hlodov 
češnje dosegla skoraj 1.000 DEM/m 3. 

Uporabnost plodov kultivarjev, tj. gojenih češenj, je predmet obravnave 
sadjarjev; plodovi divje češnje pa služijo v glavnem kot hrana številnim 
pticam. Tako nekatere večje ptice pevke, drozgi, penice in vrane pojedo 
celoten plod, seme pa potem razširjajo s svojimi iztrebki. Druge vrste ptic, 
kot n.pr. vrabci , pa okljuvajo plod tako, da ostane na drevesu na peclju 
samo koščica . V posameznih krajih pa uporabljajo plodove divje češnje 
za kuhanje žganja - češnjevca, zopet drugje pa posušene plodove na
močijo v žganje s sladkorjem ter na ta način pripravijo okusen češnjev 
liker, ki je istočasno domače zdravilo za želodec. Proizvod češnje, ki je 
imel v preteklosti uporabno vrednost, je tudi češnjeva smola oz. češnjev 
gumi, ki se sestoji iz arabina, cerazina, sladkorja in čreslovin. To smolo 
so uporabljali pri izdelavi klobukov v Franciji ter pri pripravi zdravilnih 
napitkov proti kašlju (HEGI 1927). 

Pri češnji ne smemo prezreti njenega pomena za čebelarstvo in druge 
gozdne žuželke ter njene vloge pri estetski funkciji gozda. Divja češnja je 
nepogrešljiva za sadjarje, saj služi kot podlaga za cepljenje kultivarjev 
češnje in višnje. 

4.6 Gojitvene lastnosti divje češnje 
4.6 Silvicultural properties of the wild cherry 

Divja češnja se razmnožuje s semenom in tako kot ostali predstavniki 
podroda Cerasus, z odganjki iz korenin. Kot smo že navedli, imajo pri 
razširjanju semena glavno vlogo ptice (drugi del latinskega imena opozarja 
na to lastnost; avis = ptica). Tudi nemško govoreči narodi uporabljajo za 
to drevesne vrsto izraz ptičja češnja, kar je gotovo bolj primerno kot naš 
izraz divja češnja ; beseda divja ima v našem jeziku pogosto $1abšalen 
pomen, kar pa za češnjo ne more veljati, saj je njen les med najbolj 
plemenitimi vrstami. 

Če gre seme češnje skozi prebavni trakt ptic (endozoohorija), potem 
vzkali naslednjo pomlad. V primeru, da ptice ali druge živali pojedo samo 
meso plodu, seme pa pustijo v gozdnih tleh (sinzoohorija), bo to eno leto 
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preležalo. Pri setvi v drevesnici moramo seme, da ne preleži, predhodno 
stratificirati. Plodove divje češnje naberemo in jih pustimo, da se meso 
(mezokarp) močno zmehča, nato te zmehčane češnje z rokami zgnetemo 
(speštamo) ter z vodnim curkom odstranimo meso (na situ). Ko so koščice 
očiščene, jih damo v preluknjane vreče (polivinil), ki so napolnjene s fin im 
pranim peskom. To navlažimo, uskladiščimo v hladilnico (okrog +5°C) in 
pustimo do zgodnje spomladi, ko pričnemo s setvijo. Sadimo enoletne ali 
dveletne semenke. Sadike pa lahko vzgojimo tudi pod starejšimi drevesi 
divje češnje, če odstranimo podrast in površino ogradimo (SPIECKER 1 
SPIECKER 1988). Ker ima divja češnja, podobno kot ostale drevesne 
vrste številne rase, ki jih odlikuje različna rastnost in različna odpornost, 
moramo pri snovanju gozda s češnjo upoštevati njihovo provenienco. Na 
tem področju nismo glede divje češnje v Sloveniji naredili še ničesar. V 
tujini so že pred leti pričeli z vegetativnim razmnoževanjem divje češnje. 
Sadike vzgajajo iz poganjkov, ki jih na berejo na drevesu, ki se odlikuje z 
želenimi lastnostmi. Te poganjke ukoreninijo s pomočjo rastoih hormonov. 
Še novejša metoda pa je mikropropagacija (razmnoževanje s tkivnimi kul
turami), kjer kot izseček (explant) uporabijo vršičke (brste) koreninskih 
odganjkov. Iz teh izsečkov, ki jim dodajo citokinine ali auksine, na gojišču 
vzgojijo nove sadike (PEVALEK-KOZLINA et aL 1994). 

Češnja se pomlajuje tudi s koreninskimi odganjki, ki so še posebno 
številčni, če matično drevo posekama. Te koreninske odganjke moramo 
zavarovati pred divjadjo, če želimo, da bo češnja zastopana v rastju 
novega sestaja. Češnjo v gozdu vzgajamo v primesi ostalim drevesnim 
vrstam, zato mora biti- zaradi svoje svetloljubnosti- predrasla. Ker je v 
mladosti naglorastoča drevesne vrsta, si višinsko prednost, to je predrast, 
običajno ustvari sama. že v drugem letu starosti lahko znaša njena rast v 
višino do 90 cm. Češnja običajno ohrani višinsko prednost pred ostalimi 
drevesnimi vrstami, če raste skupaj z njimi, v gošči in letvenjaku in včasih 
še v drogovnjaku. Običajno pa ji moramo pomagati, to je sproščati njeno 
krošnjo že v drogovnjaku, sicer ostane ozkokrošnjata (BECK 1977). Češ
nja naglo raste v višino do starosti 15, 20 let, takrat doseže prsni premer 
15-20 cm, če je razmik med drevesi v tej starosti 3,8 do 4,8 m (SPIECKER 1 
SPIECKER 1988). Po 20. letu starosti njena rast v višino popušča, pri 
40. letu pa v primeru, da je bila sproščena, zraste skoraj do svoje končne 
višine. Po tej starosti prirašča predvsem v debelina. 

Češnja potrebuje skozi celo življenjsko dobo sproščeno krošnjo; v 
mladju, gošči in letvenjaku, ko je v predrasti, to ni težko zagotoviti, četudi 
raste v posamični primesi. V naslednjih razvojnih fazah pa so potrebne 
velike žrtve, zato gojimo češnjo, če je le mogoče, v šopasti ali skupinski 
primesi. Češnja se ne razraste v širino, čeprav ima sproščeno krošnjo. 
Običajno je dolžina njene krošnje večja kot njena širina in ima razmerje 
do 2 : 1, če pa je utesnjena, pa je to razmerje večje kot 2 : 1. 

Češnja je zaradi svoje svetloljubnosti, majhne konkurenčne sposob
nosti in zaradi nekaterih pionirskih lastnosti našla ugodno okolje v nek
danjem srednjem gozdu, to je v gozdu panjevcev in semencev. V zgornji 
plasti je rastla češnja, v spodnji plasti pa beli gaber, ki so ga obnavljali s 
sečnjo na panj. 

V današnjem času, ko smo panjevsko gospodarjenje opustili in sta 
srednji in nizki gozd skorajda samo še predmet zgodovine, moramo 
ogroženost konkurenčno šibkih vrst (brek, skorš, divja hruške, lesnika, 
divja češnja) reševati s pogostejšimi gozdnogojitvenimi ukrepi. 
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V gozdu, kjer so bila redčenja iz
vajana s premajhno jakostjo, ima 
češnja premajhno krošnjo (Murski 
gozd) 
Crown of the wild cherry is too 
small due to low intensity of thin
ning (Murski gozd) 

240 

Češnja raste v gozdu skupaj z drevesnimi vrstami, kot so dob, graden, 
bukev, včasih tudi smreka in jelka, te pa v zrelostni dobi običajno zrastejo 
precej višje kot češnja, zato mora biti oblika primesi češnje še posebej 
dobro izbrana. Poleg tega pa je divja češnja vrsta, ki doseže svojo go
spodarsko zrelost že pri 40-70 letih (LEIBUNDGUT 1966), po tej starosti 
pa jo pogosto napade trohnoba. 

Ena izmed glavnih sestavin gozdnogojitvenega cilja je visokokakovost
na proizvodnja lesa, to pa pomeni, da morajo biti spodnji deli debla ravni 
in brez vej. Ker potrebuje češnja sproščeno krošnjo že v mladosti, je 
razumljivo, da se naravno slabo čisti od vej . če bi imeli v spodnji plasti 
sestoja takšne drevesne vrste, ki bi zasenčevale samo tisti del krošnje, ki 
naj bi se očistil, potem bi potrebno čistost debla pri češnji razmeroma 
lahko dosegli, v praksi pa nam to le redko uspe. Takšne razmere smo 
lahko ustvarili v srednjem gozdu, veliko težje pa je v gozdu, ki ga gradijo 
drevesa, zrastla iz semena. Zato moramo češnjo obvejevati . 

V strokovni literaturi starejšega izvora priporočajo obvejevanje suhih 
vej v pozni jeseni. Pri tem naj ne bo debelina vej večja kot 3 cm (MAYER
WEGELI N 1952). Vendar so s poskusi na gozdarskem inštitutu (Forstliche 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wurtemberg) v Freiburgu do
kazali , da je zeleno obvejevanje uspešno, če upoštevamo določene po
goje, in sicer: 
- pri češnji moramo pričeti z obvejevanjem že v razvojni fazi gošče, ko so 

veje še tanke in rana ne preseže premera 30 mm (to je približno pri 
starosti 4 leta); 

- obvejujemo vsako drugo leto vse do starosti 1 O, 15 let; 
- na drevesu pustimo le 2-3 vretena vej; 
- obvejujemo v pozni zimi ali pa poleti, ko je drevo še v polnem soku (druga 

polovica julija). 
V tistih letih, ko obvejujemo, tvori drevo ožje branike, zato je les bolj 

odporen proti trohnobi (SPIECKER 1994). Pri starosti 15 let (odvisno od 
rastišča) prenehamo z obvejevanjem. Ko prenehamo obvejevati, ne do
pustimo, da pride do naravnega skrajševanja krošnje, to je do odmiranja 
vej od spodaj navzgor. Na ta način dobimo drevesa, ki imajo do 1 O m 
čistega debla. V primeru, da imamo posamezne veje, ki so debelejše kot 
30 mm, moramo rano (rez) premazati z zaščitnim voskom ali cepil no smolo 
(SPIECKER 1994). 

Pri češnjah , pri katerih se zgornje veje preveč odebelijo, izvedemo 
popolno obvejitev. Višinski prirastek se v teh primerih lahko celo poveča, 
vendar pa obstaja nevarnost, da ti osebki izgubijo svojo stabilnost, ker 
se poveča njihovo dimenzijsko razmerje. Te izsledke smo preizkusili tudi 
v Sloveniji in prišli do podobnih rezultatov (KOTAR 1 PUHEK 1 GODLER 
1994). 

Pri divji češnji je debelinski prirastek močno odvisen od velikosti rast
nega prostora. Za predstavitev rastnega prostora uporabljamo t. i. koefi
cient rastnega prostora (w), ki ga je v strokovno literaturo uvedel že Kraft 
(SPIECKER 1994) in ki predstavlja razmerje med premerom razpoložljive 

rast ne površine in prsnim premerom drevesa ( w = Dn.r. ). Spiecker (1994 ), 
dl,3 

ki je vodil raziskave o češnji na gozdarskem inštitutu v Freiburgu, je 
ugotovil, da obstaja med debelinskim prirastkom češnje (id) in koeficientom 
rastnega prostora (w) naslednja regresijska povezava: id= 0,701 w- 8,13 
(r = 0,83), id= letni debelinski prirastek v mm. 
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Ta zveza velja, če zavzame w vrednosti med 16 in 26. Tako ima id 
vrednosti med 3,5 in 1 O mm. Pri češnji ne smemo pozabiti na njene številne 
provenience, ki kažejo velike razlike v rastnosti ter v znakih, ki so po
membni pri uvrstitvi v kakovostne razrede. številni znaki se dedujejo, in 
sicer (SPiECKER 1994): 
Barva plodov: črna, rdeča, rumena {alel za črno barvo je dominanten 

(IEZZONI 1991 )). 
Barva skorja: rdečerjava, rjava, temnorjava, siva. 
Kot vej (z ravnino): oster (60°), srednji (45°), vodoraven (0°), topi kot (veje 

visijo navzdol). 
Oblika krošnje: enovršna, dvovršna, košarasta. 
Barva lesa: zlato rumena, rjava, temnorjava, zelenkasta. 
Čas cveten ja in zorenja: zgodnja, srednje pozna, pozna češnja (razlika v 

tednih). 
Listi: zgodnje ali pozno olistanje, zgodnje ali pozno odpadanje 

listov, rdeče ali rumeno ali zeleno listje v času odpadanja, 
majhno ali veliko listje (s tem, da je velikost lista odvisna 
še od mineralne prehrane in oskrbe z vodo). 

Iz tega pregleda vidimo, da je cela vrsta znakov, ki so pri češnji določeni 
že z genetsko zasnovo. 

Pri negi gozda pospešujemo predvsem tiste osebke, ki imajo takšne 
lastnosti, ki so v tem seznamu pisane poševno (kurziva), to je črnoplodne 
(nasprotno pa dajejo sadjarji pri podlagi za cepljenje prednost rdečeplod
nim) oseb~e z rdečerjavo barvo skorja in zlato rumeno barvo lesa, eno
vršne ln tiste, ki imajo srednji kot vej, ter osebke, ki so glede cvetenja 
nekje v sredini. Zavedati se moramo, da vpliva na obliko tudi okolje, saj 
so dvovršne češnje pogosto posledica pozeb ali pa napada listnih uši. V 
primerih, ko je oblika okoljsko pogojena, je umestno obrezovanje oziroma 
oblikovanje (korekcija) krošnje. 

Pri češnjevin ije zaželen čim manjši delež beljave, še posebej pri hlod ih 
za furnir, kjer je beljava odpadek. Ali je delež beljave genetsko pogojen, 
še ni znano, ugotovljeno pa je, da močno variira. Pri starejših drevesih je 
širina beljave 2-5 cm, to je 9 do celo 25 branik, pri mlajših drevesih pa je 
število branik, ki tvorijo beljavo, manjše. Enovršnost in simetričnost krošnje 
sta pri češnji izredno pomembni, pri dvovršnih in nesimetričnih krošnjah 
pa so zelo pogoste poškodbe, ko sneg odlomi vrh ali pa posamezne velike 
in debele veje. Skozi te rane vdre v deblo trohnoba, ki hitro razvrednoti 
les v deblu. 

Ko sadimo češnjo ali snujemo nasad češnje, nastopi vprašanje, kolik
šen naj bo razmak med sadikami. Nemške izkušnje kažejo, da je primerna 
razdalja med vrstami 13 do 15 m (to je razmak med končnimi izbranci), 
znotraj vrste pa naj bo razmak 2 do 2,5 m. Med vrstami pa sadimo druge 
drevesne vrste, ki imajo v ekonomskem pogledu manjšo vlogo. Te dre
vesne vrste imajo v gojitvenem pogledu služnostno vlogo. 

Divja češnja ima v gozdu pomembno ekološko vlogo. S svojim listjem 
bogati gozdna tla. Njeno listje se hitro razgradi, zato je primerna kot primes 
v hrastovih in bukovih gozdovih. Listje ima pri razgradnji opada vlogo 
katalizatorja. Češnja je glede rastnih značilnosti precej podobna gorskemu 
javoru in velikemu jesenu, pogosto raste celo skupaj z njima in takšni 
gozdovi predstavljajo najvrednejši gozd v srednji Evropi. 
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Preglednica 1 Število dreves na 
ha ter delež češ nje po debelinskih 
razredih 
Table 1: Numberoftreesperhec
tare and share of wild cherry ac
cording to diameter classes 

štev. vseh 
Deb. st. dreves/ha 
Diameter Number 
class of trees 

per ha 

3 (10 do pod 15) 222 

4 (15 do pod 20) 100 

5 (20 do pod 25) 189 

6 (25 do pod 30) 156 

7 (30 do pod 35) 89 

8 (35 do pod 40) 78 

9 (40 do pod 45) 22 

10 (45 do pod 50) -
11 (50 do pod 55) -
Skupaj 1 Total 856 
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5 ZGRADBA SESTOJEV IN RAST DIVJE ČEŠNJE 
5 STAND STRUCTURE AND GROWTH OF THE WILD CHERRY 

5.1 Zgradba sestojev 
5.1 Stands structure 

Z namenom, da dobimo vpogled v socialno, debelinsko in kakovostno 
zgradbo sestojev, kjer je češnja bogato primešana, smo v debeljakih 
gradna, belega gabra in češnje na rastiščih fitocenoz asociacije Castaneo
Fagetum sylvaticae var. geogr. Hieracium rotundatum in Hedero-Fagetum 
izbrali 3 ploskve velikosti 30x30 m (9 arov). Ploskev 1 smo izbrali v Zavrču, 
na lokaciji 2, ploskev 2 je bila ravno tako izbrana v Zavrču in sicer na 
lokaciji 3, ploskev 3 pa je bila izbrana v Stoparicah na lokaciji 3. Ploskvi 1 
in 2 pripadata sintaksonu Castaneo-Fagetum sylvaticae var. geogr. 
Hieracium rotundatum, ploskev 3 pa Hedero-Fagetum. Podatki analizi
ranih ploskev so prikazani v preglednicah 1 in 2 (MAUČIČ 1999). 

Na ploskvi ' 1 je od skupno 856 dreves 154 češenj, 257 grad nov, 234 b. 
gabrov, 178 bukev, 11 maklenov, 11 velikih jesenov in 11 lip. 

Na ploskvi 2 je od skupno 877 dreves 143 češenj, 223 gradnov, 311 
bukev, 1 OO b. gabrov, 22 kostanjev in 78 lip. 

Na ploskvi 3 je od skupno 833 dreves 189 češenj, 377 b. gabrov, 156 
bukev, 89 kostanjev in 22 gorskih javorov. 

Iz preglednic 1 in 2 je razvidno, da znaša delež češnje od 16,3 do 22,7 %. 
Na ploskvah 1 in 3 je delež češnje v najvišji debelinski stopnji izredno 
velik (na ploskvi 1 celo največji). V vertikalni zgradbi je delež češ nje največji 
v plasteh vladajočih in sovladajočih osebkov. Iz tega lahko sklepamo, da 
je imela češnja v teh gozdovih ugodne pogoje za razvoj. Analizirani sestoji 
so nastali ob izredno hitri pomladitvi in v izredno kratki pomladitveni dobi. 
Sestoji niso bili negovani, češnja se je ohranila v velikem deležu zato, 
ker je primešana v šopih. Večji delež češnje je v sestojih, ki imajo nižjo 
lesno zalogo. Tako znaša lesna zaloga na ploskvi 1 421 m3/ha, na ploskvi 
2 550 m3/ha in na ploskvi 3 430 m3/ha. 

Ker se na analizi ranih ploskvah ni izvajala nega, je razumljivo, da imajo 
drevesa utesnjene in premajhne krošnje. Analiza velikosti krošenj je 
pokazala, da nima nobeno drevo češnje krošnje, ki bi bila prevelika 
(1. razred), normalno veliko krošnjo je imelo 17,6 do 57,2 % češenj, 

Ploskev 1 Ploskev 2 Ploskev 3 
Sample plot 1 Sample pfot 2 Sample plot 3 

Štev. štev. vseh štev. štev. vseh štev. 
češenj/ha % dreves/ha češenj/ha % dreves/ha češenj/ha % 
Numberof Number Numberof Number Numberof 
all cherry of trees al/cherry of trees all cherry 

trees per ha per ha trees per ha per ha trees per ha 

0,0 222 0,0 78 - 0,0 

22 22,0 111 33 29,7 178 - 0,0 

33 17,4 111 11 10,0 233 11 4,7 

44 28,2 89 11 12,4 189 78 41,3 

11 12,4 189 44 23,3 78 56 71,8 

22 28,2 100 22 22,0 44 22 50,0 

22 100,0 33 22 67,0 33 22 67 

- 11 - 0,0 - - 0,0 

- - 11 - 0,0 0,0 

154 18,0 877 143 16,3 833 189 22,7 
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Ploskev 1 Ploskev 2 
1 Sample plot 1 Sample plot 2 

1 

štev. vseh Štev. Štev. vseh štev. 
Socialni razred dreves/ha češenj/ha % dreves/ha češenj/ha % 
Social class Number Numberof Number Numberof 

of trees all cherry of trees all cherry 
per ha trees per ha per ha trees per ha 

l. raz. - l. class 
nadvladajoča dr. - - 11 - 0,0 
predominant trees 

11. raz. - JI. class 
1 

vladajoča drevesa 256 66 25,8 322 66 20,5 
dominant trees 

111. raz. - JII. class 
sovladajoča dr. 278 77 27,7 200 76 38 ,0 
co-dominant trees 

IV. raz. - IV. class 
potisnjena dr. 156 11 7,1 177 21 12,6 
suppressed trees 

V. raz. - V class 
iz ločena drevesa 166 - 0,0 167 - 0,0 
understoried trees 

Skupaj 1 Total 856 154 18,0 877 143 16,3 

normalno veliko, vendar asimetrična krošnjo je imelo 14,3 do 64,8 % 
dreves, majhno krošnjo je imelo 7,1 do 17,6% in izrazito majhno (V. 
razred) do 21,4% dreves češnje. Vrednosti so podane v razmiku, ker so 
različne glede na ploskev. V negovanem gozdu bi morala imeti večina 
dreves češnje normalno ali pa celo preveliko krošnjo. 

Na sedmih ploskvah smo analizirali tudi kakovostni sestav debel. 
Pri tem smo sortimente, ki smo jih dobili pri poseku češnjevih dreves, 

razvrstili v 4 kakovostne razrede, in sicer: 
A: hladi za furnir, 
B: hladi za žago (1. kakovostni razred), 
C: hladi za žago (11. kakovostni razred), 
P: drva, prostorninski les . 

Rezultati analize so podani v preglednici 3 (prirejeno po MAUČIČ 1999). 
Sortimentna sestava je slaba, če upoštevamo, da so bila analizirana 

drevesa v debeljakih, kjer bomo kmalu pričeli s pomlajevanjem. Vse 
ploskve, z izjemo Gruškovja, so v sestojih, kjer nege nismo izvajali ali pa 
le z izjemno nizko jakostjo. Češnja v Gruškovju je bila sproščena in 

Štev.drev. Lesna masa Kakovostni razred 1 Quality class 
Ploskev Number Timber vo/ume A B c p 

' Plot of trees (m3) m3 m3 m3 m3 

Zavrč 1 30 41,98 1,46 6,87 15,64 18,01 

Zavrč 2 14 10,97 - 3,11 2,46 5,40 

Zavrč 3 13 11 ,34 5,39 2,88 3,07 

, Stoperce 1 5 6,79 - 1,74 1,73 3,32 

Stoperce 2 17 42,14 - 17,08 8,56 16,50 

Stoperce 3 17 15,43 - 2,51 7,21 5,71 

Gruškovje 1 7,59 6,28 - - 1,31 

Skupaj 1 Total 97 136,24 7,74 36,70 38,48 53,32 

% 100 5,7 26,9 28,2 39,2 
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Ploskev 3 
Sample plot 3 

-štev. vseh štev. 
dreves/ha češenj/ha % 
Number Numberof 
of trees all cherry 
per ha trees per ha 

11 - 0,0 

167 100 59,9 

278 78 28,1 

211 11 5,2 

166 - 0,0 

833 189· 22,7 

Preglednrca 2 Število vseh dre
ves in število češenj glede na so
cialni razred (po Kraftu) (število je 
preračunano na 1 ha) 
Ta/Jie 2 Number of all trees and 
number of wild cherry trees ac
cording to social class (number of 
trees per ha) 

Preglednica 3 Količina lesne 
mase analiziranih dreves divje 
češnje po kakovostnih razredih in 
ploskvah 
Table 3 Timber vo/ume of wild 
cherry trees on sample plots ac
cording to quality classes and 
plots 
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Osnovni podatki o 
drevesih, ki so imela trohnobo na 
panju in v višini 8 m 

General data of trees 
with rottenness on stump and 
stem at the height at 8 m 

Nahajališče 

Place of analyses 

Zavrč 

Castaneo-Fagefum sylvaticae 

Stoperce 
Hedero-Fagetum 

Gruškovje 
Galio rot.-Abietetum 

Kamni vrh - Suha krajina 
Hedero-Fagetum 

Murski gozd 
Querco-roboris-Carpinetum s. lat. 

Laze- Krka 
Hedero-Fagetum 

Koprsko gričevje 
Castaneo-Fagetum sylvaticae 

Skupaj J Total 

1 

1 

pospeševana, zato tudi izjemno kakovostna . Če ne bi imeli v analizi te 
češnje, hlodov furnirske kakovosti praktično ne bi bilo. 

Ravno češnja v Gruškovju dokazuje, da bi lahko z nego povečali delež 
najbolj kakovostnih sortimentov. Analizirane ploskve spadajo v naslednje 
rastiščne oziroma sintaksonomske enote: 
Zavrč 1, 2, 3: Castaneo-Fagetum sylvaticae var. geogr. Hieracium 

rotundatum 
Stoperce 1, 2, 3: Hedero-Fagetum 
Gruškovje: Galio rotundifolii-Abietetum 

V sortimentni sestavi med sestoji, ki niso bili negovani, med rastiščnima 
enotama Castaneo-Fagetum in Hedero-Fagetum ni razlik. 

5.2 Gospodarska zrelost divje češnje in pojav trohnobe lesa 
5.2 Economical maturity of the wild cherry and occurrence of wood 

rottenness 

Divja češnja je drevesna vrsta, ki v mladosti naglo prirašča in razme
roma zgodaj doseže kulminacijo povprečnega volumenskega prirastka. 
Njen vrednostni prirastek pa je odvisen od prsnega premera in od kako
vosti lesa. če deblo izpolnjuje kakovostne znake, ki ustrezajo hladom za 
furnir, vrednost debla strmo narašča, vse dokler zgornji čisti del debla ne 
doseže 35 cm (to je premer debla na višini debla 8-10 m) . Ko doseže 
drevo to dimenzijo, poteka krivulja naraščanja vrednosti vzporedno z 
naraščanjem lesne mase. Torej bi krivulja vrednostnega prirastka potekala 
od tu naprej zelo podobno kot krivulja volumenskega prirastka glede na 
debelina drevesa. 

Žal pa se tu pojavi tretji dejavnik, to je starost drevesa, ki pogosto 
zmanjša vrednostni prirastek zaradi pojava trohnobe. Trohnoba lesa je 
tisti dejavnik, ki nam pogosto omejuje pridelovanje zelo debelih sortimen
tov. Z namenom , da bi ugotovili, kdaj nastopi trohnoba, smo analizirali 
drevesa češnje različnih starosti. V preglednici 4 so prikazani rezultati 
analiziranih češenj glede na pojavnost trohnobe. 

Štev. analiz. štev. dreves s !. štev. dreves Starost dreves 
dreves trohnobo na panju s trohnobo v višini 8 m s trohnobo 

Number of Number of trees 

1 

Number of trees with Age of trees 
analysed trees with rottenness rottenness in the with rottenness 

on the stump stem at 8 m height 

30 11 8 45-57 

22 8 4 53-71 

1 1 1 84 

2 2 1 93-106 

4 4 1 69-76 

1 

2 2 1 62 
62 28 16 -
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Drevo Nahajališče Starost v letih Prsni premer v cm Višina dreves v m Pričetek krošnje Širina krošnje v m 
Tree Place of Age in years DBH in cm Tree height in m 

analyses 
1 

11 Stoperce 31 (29)* 43,3 20,48 

12 Stoperce 34 (32)* 52 ,2 21,33 

[3 Stoperce 55 (53)* 52,1 21,94 

14 Gruškovje 84 (82)* 80,6 35,C1 

* Stevilke v oklepaju pomenijo število letnic na panju 
* Figures in the parentheses are the number of annual rings on the stump 

Znotraj istega nahajališča so imela trohnobo tista drevesa, ki so imela 
višjo starost. Tako so bila n.pr. na nahajališču Stoperce brez trohnobe tri 
debela drevesa, ki pa so bila med najmlajšimi . V preglednici 5 so podani 
osnovni podatki o teh drevesih, istočasno pa so podani tudi osnovni 
podatki o najvišji češnji, ki smo jo analizirali. Žal je imelo to drevo v 
centralnem delu trohnobo, tako na panju kot tudi v prvih naslednjih hlodih 
(drevo je imelo celo duplo, v katerem so gnezdili sršeni). 

Iz preglednic 4 in 5 izhaja, da se pri divji češnji po starosti 45, 50 let 
prične pojavljati trohnoba in da imajo vse češnje, ko so stare 70 let in 
več, trohnobo na panju in zelo pogosto tudi v višje ležečih delih debla. 

Zato bi morali proizvodno dobo pri češnji skrajšati na 50, največ do 60 
let. Ta dolžina proizvodne dobe na analiziranih rastiščih zadostuje za 
proizvodnjo debel s premerom 50-60 cm , če imajo češnje sproščene , 

široke in globoke (dolge) krošnje. V posameznih primerih lahko doseže 
češnja prsni premer 50 cm celo pri starosti 30, 35 let. 

5.3 Priraščanje v višino 
5.3 Growth in height 

5.3.1 Priraščanje v višino v vegetacijski dobi 
5.3.1 Growth in height during the vegetation period 

Priraščanje v višino se pri divji češnji prične takoj po ozelenitvi, to je 
že aprila, odvisno pa je od nadmorske višine in provenience. Na nadmorski 
višini 350 m na južni legi ob robu gozda v Grosuplju se je leta 2000 
priraščanje pričelo 16. aprila, podobno je bilo tudi leta 1999. Rast v višino 
se potem nadaljuje z eno ali več prekinitvami vse do septembra. V letu 
1999 se je priraščanje v višino zaključilo šele v drugi polovici septembra, 
v letu 2000 pa že 4. junija (isti osebek). Intenziteta priraščanja v vegeta
cijski dobi je, kot kaže, odvisna od preskrbe z vodo in dnevnih temperatur. 
Isti osebek ima lahko v različnih letih različno dinamiko priraščanja znotraj 
vegetacijske dobe. Triletne češnje zrastejo v enem letu v višino do 92 cm 
(na rastišču, ki ga preraščajo fitocenoze, ki so uvrščene v asociacija 
Castaneo-Fagetum sy/vaticae). Običajno se glavni del letnega poganjka 
v višino oblikuje v prvih šestih tednih pripraščanja, temu sledi doba miro
vanja, ponovno priraščanje, ki pa ni vsakoletno, pa se prične v avgustu. 

5.3.2 Priraščanje divje češnjev višino v življenjski dobi 
5.3.2 Growth in height of the wild cherry with reg ard to age 

Divjo češnjo gozdarji uvrščamo med hitrorastoče drevesne vrste, kar 
pomeni, da kmalu doseže svojo največjo višino . Tako kot pri drugih dre
vesnih vrstah sta tudi pri češnji njena višina in višinska rast odvisni od 
rastišča, predvsem od rodovitnosti tal in od njenega neposrednega okolja. 
Češnje na prostem in tiste, ki imajo popolnoma sproščeno krošnjo tekom 
cele življenjske dobe, dosežejo manjšo višino , nasprotno pa češnje v 
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Crown base Crown width in m 

1 

12,48 7,1'3 

14,30 11,50 

12,62 9,20 

25,32 11,95 

Osnovni podatki o 
drevesih, ki so imela glede na svo
jo starost največji prsni premer, in 
podatki o najvišji češnji 

General data of trees 
with the largest DBH according to 
their age and data of the highest 
wild cherry tree 
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Kotar M Maubc M. Olvfa cešnJa (Pwnus ~~tum L ) - pomembna drevesna vr ta slovensk.lll gozdov 

Nahajališče Rastlinska združba Nadm. štev. analiz. Največja Največji Največja 

višina dreves starost v letih d,,3 (cm) višina (m) 
Place of Syntaxen unit Altitude Numberof Max. age The largest Max. tree 
analyses (m) analysed trees in years DBH (cm) height (m) 

Zavrč Castaneo-Fagetum sylv. 
Haloze v. geogr. Hieracium rot. 240 7 57 62,00 28,00 

Stoparice 1 
Haloze Hedero-Fagetum 490 3 55 52,2 21,94 

Stoparice 2 
Haloze Hedero-Fagetum 350 4 68 62,00 28,70 

Gruškovje 
Haloze Galio rot.-Abietetum 1 84 80,6 35,01 

Murski gozd 
Prekmurje Querco-roboris-Carp. s. lat. 160 4 76 81,3 32,09 

Laze- Krka 
Suha krajina Hedero-Fagetum 450 1 76 48,5 22,40 

Kamni vrh 
Suha krajina Hedero-Fagetum 520 2 106 36,5 22,46 

Koprsko gričevje Castaneo-Fagetum sylv. 380 2 69 22,3 23,13 

Preglednica G Osnovni podatki o analiziranih divjih češnjah in nahajališčih (vsa drevesa so iz zgornje plasti sestaja- nadvla
dajoči in vladajoči osebki) 
Table 6: General data of analysed wild cherry trees and sites (all of analysed trees belong to predominant and dominant 

layer) svetlobnem jašku, ki je obdan z drevesi, ki dosegajo velike višine (n.pr. 
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jelka ali bukev), zrastejo na dobrem rastišču celo do 35 m višine. Zato je 
primerjava višinske rasti smiselna le za drevesa iste socialne plasti . V 
preglednici 6 so podatki o nahajališčih analiziran ih češenj v Sloveniji glede 
na rastišče. 

Kot vidimo iz preglednice 6., dosegajo češnje zgornje socialne plasti 
po 55. letu starosti višine od 22 do 35 m. Na rastiščih, ki se odlikujejo z 
veliko rodovitnostjo (Ga/io rot.-Abietetum in Querco roboris-Carpinetum 
s. lat.), pa je njihova višina med 30 in 35 m. Zanimivi pa sta ploskvi 
Stoparice 1 in Stoparice 2, ki pripadata isti rastiščni enoti (Hedero
Fagetum) , višine češenj pa se razlikujejo skoraj za 6 m. Del te razlike 
moramo pripisati razliki v starosti, del različni nadmorski višini nahajališč, 
glavni del pa gostoti sestoja . Na Stoparicah 1 so češnje rastle v zelo 
velikem razmaku in so imele ves čas rasti sproščene krošnje. Grafična 
predstavitev višinskih rastnih krivulj je prikazana na grafikonu 1. Za iz
ravnavo empiričnih podatkov smo uporabili funkcijo tipa Y = a ( 1-e·b~)c , in 
to za predstavitev višinske in debelinske rasti. Pri izračunu regresijskih 
koeficientov smo uporabili podatke analiziranih dreves iz preglednice 6. 

Na vseh analizi ranih rastiščih oziroma nahajališčih ima češnja višinsko 
rast v obliki sigmoidne krivulje, ki nakazuje največjo višinsko priraščanje 
med 15. in 30. letom, izjema je le nahajališče v koprskem gričevju, kjer 
imata češnji progresivno rastno krivuljo vse do 69. leta starosti. 

5.3.3 Priraščanje divje češnjev debelina 
5.3.3 Diameter growth of the wild cherry 

Priraščanje divje češnjev de belino je odvisno od velikosti njene krošnje 
in razpoložljivega rastnega prostora. Zato so med drevesi, ki pripadajo 
isti socialni plasti, lahko velike razlike v širini branike. 

Na grafikonu 2 so prikazane krivulje priraščanja v debeline glede na 
starost dreves, ki so rastla v zgornji plasti sestoja. Podane so rastne 
krivulje prsnega premera tistih dreves, katerih podatki so prikazani v 
preglednici 6. 
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VIŠINA= a*(1-e**(-b*STAROST))**c 
TREE HEIGHT= a*(1-e**(-h.AGE))*"c 

N Kraj 1 Place of ana/yses a 
1 ZAVRČ 29.22524 

2 STOPARICE 1 26,43378 

3 STOPARICE 2 36,13335 

4 MURSKI GOZD 31,51417 

5 LAZE- KRKA 29,19004 

6 KAMNI VRH 26,31876 

7 KOPRSKO G. 148,57260 

8 GRUŠKOVJE 49,26875 

Starost (Jet) 
Age (years) 

b c 
-0,049127 1,447470 

-0,033328 1,341037 

-0,025771 0,881884 

-0,036996 1,326376 

-0,021293 1,264811 

-0 ,015184 1,181642 

-0,004240 1,340190 

-0,013058 0,873193 
. . 

R = korelacijski koefic1ent 1 correlatlon koefflcJent 

R 

0,952 

0,918 

0,967 

0,976 

0,998 

0,976 

0,983 

0,998 

Kot je razvidno iz grafikona 2, je rast v debelina največja v Zavrču in 
Stoparicah, najmanjša pa v koprskem gričevju, kjer sta bili češnji močno 
utesnjeni in je zato priraščanje v debelina izredno počasno. Nasprotno 
pa imamo veliko priraščanje v Stoparicah 1, kjer so imela vsa drevesa 
sproščene krošnje. Odvisnost debelinskega prirastka od velikosti krošnje 
in njene osvetljenosti lahko razberemo iz preglednice 5, kjer vidimo, da 
je češnja do starosti 34 let zrastla v debelina celo 52,2 cm, njena krašnja 
pa je imela premer kar 11,50 m. To pa pomeni, da bi lahko rastlo na 1 ha 
le 76 takšnih dreves, če bi bila njihova razmestitev v kvadratu . Takšnih 
dreves, kot je bila češnja v Gruškovju, pa lahko razmestimo le 70 na 1 
ha. Iz teh podatkov lahko sklepamo, kako nujno je za češnjo, da ji omo
gočimo dovolj veliko rastno površino. Do podobnih ugotovitev so prišli 
tudi strokovnjaki, ki so raziskovali rastnost divje češnje v Nemčiji 

(SPIECKER 1 SPIECKER 1988, SPIECKER 1994). 

5.3.4 Odvisnost priraščanja v debelino od količine padavin in 
povprečne mesečne temperature v vegetacijski dobi 

5.3.4 Diameter growth with regard to precipitation and average month 
temperature during the vegetation period 

Odvisnost širine branike od količine padavin in meseč~e temperature 
smo analizirali na območju Krasa, in sicer pri češnji , ki je rastla v hrastovem 
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Grafikon 1· Višinska rast divje 
češnje (drevesa v zgornji plasti 
sestaja) 
Graph 1 Growth in height of the 
wild cherry (predominant and 
dominant trees) 
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Grafikon 2: Rast divje češnjev de
belino glede na starost (nadvlada
joča in vladajoča drevesa) 
Graph 2· Diameter growth of the 
wild cherry with reg ard to age (pre
dominant and dominant trees) 
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Starost (let) 
Age (years) 

PREMER = a*(1-e**(-b*STAROST))**c 
DBH = a*(1-e**(-b*AGE))**c 

N Kraj 1 Finding place a 
1 ZAVRC 214,08310 

2 STOPARICE 1 58,22134 

3 STOPARICE 2 73,06253 

4 MURSKI GOZD 1597,96900 

5 LAZE- KRKA 49,61232 

6 KAMNI VRH 37,23256 

7 KOPRSKO G. 39,18920 

8 GRUŠKOVJE 189,86880 

b c R 

-0,0090190 1,374419 0,925 

-0,0534500 2,748791 0,875 

-0,0309630 1,876961 0,966 

-0,0015876 1,477571 0,950 

-0,0559160 3,577301 0,999 

-0,0404880 3,966086 0,971 

-0,0214630 2,343691 0,982 

-0,0127050 1,927849 0,995 

sestoju (v okolici Vrema v Vremski dolini). V obdobju med letoma 1952 in 
1992 smo analizirali vsoto padavin od pričetka maja do konca septembra, 
letno količino padavin ter povprečne mesečne temperature. 

Ugotovili smo, da je širina branike v pozitivni korelaciji z letno količino 
padavin (r = +0,41) in s količino padavin od maja do septembra (r = +0,37), 
nasprotno pa je v negativni korelaciji s povprečno mesečno temperaturo 
v mesecu juliju (r = -0,35). Te korelacije so razumljive, saj je na Krasu v 
poletnih mesecih t. i. poletna dormanca tj. prekinitev rasti, ki je tem manjša 
in krajša, čim več je padavin in čim manjše so poletne temperature (suša 
je manjša) (KOTAR 1994). Češnja na Krasu se je izkazala kot manj 
občutljiva drevesna vrsta na vremenske razmere (padavine in tempera
tura) kot graden in gorski javor ter bolj občutljiva kot črni bor, saj je 
standardni odklon razlik med dejansko in prilagojeno širino branike (drseča 
aritmetična sredina) pri češnji s= 0,577, pri gorskem javoru s= 0,642, pri 
gradnu s = 0,791 in pri črnem boru s = 0,451 mm. Navedene vrednosti 
veljajo za drevesa, ki so rastla v sestoju. Pri drevesih, ki so rastla zunaj 
sestaja, na prostem, pa smo ugotovili, da je vrednost standardnega od
klana pri črnem boru kar s = 0,758, torej bistveno večja (KOTAR 1994 ). 
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6 ZAKLJUČKI 
6 CONCLUSIONS 

Divja češnja se pojavlja v večji ali manjši primesi v slovenskih gozdovih, 
od nižin pa vse do visokogorja. Njena primes je večja na toplejših legah 
in v tistih gozdovih, kjer ima na razpolago dovolj svetlobe, ki je nujno 
potrebna za njeno rast in razvoj . Zato je precej obilna v sestojih, kjer smo 
izvajali večje sečnje in pomlajevali na večjih površinah s kratkimi pomla
ditvenimi dobami. Češnja se kot pionirska drevesna vrsta pojavlja na 
toplejših in sončnih legah v novonastajajočih sestojih na opuščenih paš
nikih in senožetih višjih leg Krasa, na Dolenjskem in štajerskem, še 
posebej pa v Halozah. 

V takšnih sestojih lahko doseže delež češnjev debeljakih celo preko 
20 %. Ker češnjo vedno gojimo v primesi, običajno z drevesnimi vrstami, 
ki dosežejo večjo drevesne višino, je priporočljivo, da je primeša na v šop ih 
ali manjših skupinah . Na ta način lažje uravnavama medvrstno konku
renco. Razmak med drevesi češnje mora biti razmeroma velik (v debel
jakih), ker potrebuje za svojo rast in razvoj veliko in dobro osvetljena 
krošnjo. Popolnoma razvite krošnje naj imajo premer med 8 in 10m (celo 
11 m) oziroma premer rastnega prostora, ki je 16- do 26-krat večji kot 
premer debla. 

Divja češnja razmeroma kmalu doseže gospodarsko zrelost, ker je 
naglorastoča dreves na vrsta in ker jo razmeroma zgodaj napade trohnoba 
lesa. Ta bolezen se lahko pojavi že pri 45 . letu starosti, pri starosti 70 let 
in več pa le izjemoma najdemo drevo, ki je še brez trohnobe. Zato je 
gospodarska starost češnje od 45 do 70 let, odvisno od rastišča in sestoj ne 
obravnave. 

Glavna napaka pri češnjevini je poleg trohnobe še grčavost, slednjo 
lahko uspesno odpravimo z zelenim obvejevanjem, ki ga izvajamo v juliju, 
in to pri vejah, preden dosežejo debelino 3 cm . 

Ker ogroža češnjo pozni sneg, moramo izvajati ukrepe nege že zelo 
zgodaj in dovolj pogosto (mladje, gošča, letvenjak), da omogočimo razvoj 
pravilno oblikovanih krošenj. Krošnje lahko tudi oblikujemo s prirezovan
jem (formative pruning) (BALANDJER 1997). še posebej pa so nujna 
pogosta redčenja zaradi ohranjanja globoke in široke krošnje, ki omogoča 
proizvodnjo debelih debel že v krajših proizvodnih dobah. 

Višinsko priraščanje divje češnje je odvisno od rastišča in od nepo
srednega okolja posameznega drevesa. Dovolj širok svetlobni kanal, ki 
ga tvorijo ostale drevesne vrste, ki na obravnavanih rastiščih dosegajo 
večje višine kot češnja, pospešuje rast češnje v višino. Debelinska rast 
češ nje je sicer odvisna od rastišča, še v večji meri pa od velikosti rastnega 
prostora in od velikosti krošnje. Na rastiščih, kjer se pojavljajo daljše 
poletne suše, je priraščanje v debelina odvisno tudi od količif!e padavin v 
vegetacijski dobi in od povprečne temperature v mesecu juliju. Ker je 
češnja zaželena in po naravi primešana drevesna vrsta na številnih ras
tiščih v naših gozdovih, jo moramo pospeševati, in sicer s pravočasno 
nego v naravnih mladjih in tudi z vnašanjem, še posebej pa moramo 
pospeševati njeno vrednostno proizvodnjo, to je proizvodnjo visokoka
kovostne češnjevine, ki je zelo iskana in zelo cenjena vrsta lesa. Poleg 
tega pa je češnja vrsta, ki je pomembna za prehrano gozdne favne in ki 
dviguje estetsko in rekreativno vrednost gozdov. 
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Pri starosti drevesa 50 in več let 
se pri češnji pogosto pojavi troh
noba lesa (vse foto: Marijan Kotar) 
At the age of 50 years and over, 
wood of the wild cherry is often 
attacked by rottennes (all photo: 
Marijan Kotar) 
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Wild cherry (Prunus avium L.) -an important tree species in the Slovenian Forests 

Summary 

The wild cherry appears in almost every forest in Slovenia. It is spread in both, plain forests as well as 
in the forests of the mountain region. The wild cherry is usually admi~xed in large amounts in the forest 
stands on warm sites and in the forests where the growing stock is kept on the lower level. It also ap
pears in ·large amounts in the newly established forests of the abandoned agricultural land . 

ln spite of that, that the wood of wild cherry was favoured in the past and has been systematically 
forced into forests for last 30-40 years, the amount of the wild cherry with good quality stems is compara
tively low. The ma in reason is the insufficient and unsuitable tending of forest stands and excessive wood
cutting of wild cherry trees of good quality in private forests . The tending in the forests with. admixed 
cherry trees mostly consisted of measures which assured the preservation of wild cherry in the forest 
stands but not with the measures which would have increased the quality of stems and wood. 

Nowadays, a lot of cherry trees grow in Slovenian forests, wi·th stems full of branches and trees with 
the wood rottenness. 

For the purpose of getting more information about the share of the w.ild cherry in forests where it 
appears natu rally, and for more information about quality of ste ms, heig~ht, and dia meter growth, an analysis 
was carrled out on three sample plats, where the structure of stands according to diameter (DBH) classes, 
sociallayers, tree species composition and timber quality has been analysed. Additionally, the stem analy· 
ses of 70 wild cherry trees were also carried out. 

The results of these analyses lead to following- conclusions: 
ln the vegetation units Hedero-Fagetum and Castaneo-Fagetum sylvaricae var. geogr. Hieracium 

rotundatum the share of the wild cherry in mature stands can achieve up to 20 percent. The forest on 
these analysed sltes has been established in a short rotation period on large surfaces. This way, the 
young cherry trees have had sufficient light for fast growth. ln analysed sample plats the wil.d cherry was 
admixed to sessile oak, beech and common ash. Because the height of the mature wild cherry is less 
than the height of oak, ash and beech, the 'cohabitation' has been possible because the cherry trees 
were admixed by small groups. 

The quality of timber of the wild cherry on the sample p.iots was :bad because of huge number of knots 
and because of numerous trees which were attacked by rottenness. The rottenness occurs in the age of 
45 to 50 years or more, mainly ona stump or in the crown where the branch is broken . Moreover, all the 
cherry trees over 70 years old have rottenness in their stems. 
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These ma in defect beside rottenness is a large amount of bran eh es (knots ), which can be avoided by 
formative pruning in their early stage of growth. 

The wild cherry early in life grows fast but after the age of 20 to 30 years, the growth depreciates. The 
height at given age depends on the site and direct environment where the tree grows. The highest cherry 
trees grow in groups where full sunlight is east from a large are above the cherry trees and their neigh
bours, which area little higher. It means that the cherry tree group has a side shade. On the analysed 
sites the mature cherry trees of predominant and dominant layers have achieved tree height from 20 to 
35 m in dependence from their site. The diameter growth depends on site, size of crown and its illumi
nance. A mature cherry tree should have a crown , which is longer as one half of tree height and the 
crown width of 8 to 1 O m. 

ln this case, the annual ring width is greater than 5 mm. For instance, the wild cherry tree at the age 
of 34 years, with crown width of 10.5 m, has achieved a diameter (DBH) of 52.2. cm, where the second 
tree on the same site has achieved DBH of 52.1 cm at the age of 55, but its crown has only been 9.20 m 
in width. 

The two trees represent an evidence that the wild cherry could with a short rotation achieve dimen
sions required for assortments of the best quality (veneer log). 
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Znanstvene razprave 
GDK: 56 : 531 : (497.12 dolina Lopučnice) 

Razvoj alpskega smrekovega gozda v dolini Lopučnice 
Development of Alpine Spruce Forest in Lopučn ica Val ley 

Aleš POLJANEC* 

Izvleček: 

Poljanec, A.: Razvoj alpskega smrekovega gozda v dolini Lopučnice. Gozdarski vestnik, št. 5-6/2000. V slovenščini, 
s povzetkom v angleščini , cit. lit. 22. Prevod v angleščino: Aleš Poljanec. 

Prispevek obravnava zgradbo, razvoj in pomlajevanje alpskega smrekovega gozda v dolini Lopučnice. Ponovili 
smo meritve na trajni raziskovalni ploskvi pri Črnem jezeru in v njeni okolici. študija kaže skromne spremembe v zgradbi 
gozda v zadnjih petnajstih letih. Opazen je postopen premik sestojev iz mlajše v srednjo optimalno fazo. Lesna zaloga 
je visoka (720 m3/ha), gozdovi pa še vedno močno priraščajo (7m3/ha/leto). Krošnje dreves so dolge, ozke in zarad i 
rasti v šopih precej asimetrične . Smrekovo mladje je skromno prisotno. Pojav, rast in razvoj pomlad ka je zlasti odvisen 
od potencia\nega direktnega sončnega sevanja, mikroreliefnih razmer in mrtve lesne mase. 

Ključne besede: alpski smrekov gozd, razvoj gozda, krošnja, pomlajevanje, ekološki dejavnik. 

Abstract: 
Poljanec, A.: Development of Alpine Spruce Forest in Lopučnica Valley. Gozdarski vestnik, No. 5-6/2000. Jn Slovene 

with a summary in English, cit. lit. 22. Translated into English by Aleš Poljanec. 
The article deals with the structure, development and regeneration of the Alpine spruce forest in the Valley of 

Lopučnica. The measurements were carried out on the permanent research plot by the Črno Jezero lake and its 
surroundings. The developmental trends of these stands, as well as the structure of Norway spruce crowns and 
regeneration processes were studied. The study has shown little changes in the past fifteen years. Growing stock is 
considerably high (720m3/ha) and is increasing. The tree crowns are long, narrow and asymmetrical because the trees 
grow in clusters. Spruce regeneration is scarce. Regeneration emergence, growth and its development mainly depend 
on potential direct sunlight, micro-relief and dead wood mass. 

Key words: Alpine spruce forest, forest development, tree crown, forest regeneration, ecological factor. 

* A. P., univ. dipl. inž. gozd., 
Zavod za gozdove Slovenije, 
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UVOD IN PREDSTAVITEV PROBLEMA 
INTRODUCTION AND PRESENTATION OF THE PROBLEM 

Mnogonamensko in sonaravne gospodarjenje z gozdovi zahteva vse 
bolj poglobljeno znanje o resnični naravi gozda, ki jo dobimo le v nedo
taknjenem, povsem naravno nastalem gozdu. Tako se je pojavila potreba 
po načrtnem iskanju pragozdnih ostankov, ker pa je le-teh malo, je po
trebno obstoječim pragozd nim površinam dodati nove gozdove, v katerih 
se ne bi gospodarila. S tem bi razvoj v teh gozdovih stekel v smeri nemo
tenega pragozdnega razvoja. 

Tako je bila v sedemdesetih letih osnovana mreža gozdnih rezervatov, 
katere namen je: 
- ustanoviti naravne raziskovalne laboratorije na različnih rastiščih, s čimer 

bo mogoče proučevati zakonitosti v naravi prepuščenem razvoju gozda 
in se dokopati do pomembnih spoznanj pri oblikovanju naravnega go
spodarskega gozda (MLINŠEK el al. 1980); 

-ohraniti n~ravno rodovitnost tal in biološko raznovrstnost ter s tem 
stabilnost in. odpornost gozdnih in vseh ostalih ekosistemov. 

Danes je v mrežo gozdnih rezervatov vključeno 237 gozdnih rezervatov 
s skupno površino 14.416 ha, kar predstavlja 1,3 % slovenskih .gozdov 
(ROŽENBERGAR 1999). Ta mreža predstavlja eno izmed najpopolnejših 
mrež v Evropi. Kljub temu pa mreža gozdnih rezervatov v Sloveniji ·še ni 
zaključena in se bo v morala prihodnje še dopolnjevati. 
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Velik pomen pri izbiri gozdnih rezervatov imajo gorski gozdovi, saj imajo 
ti še največ možnosti, da ohranijo svojo prvobitnost. Gorski gozdovi so 
zaradi odmaknjenosti in težke dostopnosti nezanimivi za gospodarsko 
rabo, opravljajo pa pomembno varovalno funkcijo. Razvoj gozda tu poteka 
počasi, gozd pa je zaradi skrajnostnih ekoloških pogojev stalno na preiz
kušnji. Eden takih gozdov je tudi alpski smrekov gozd v dolini Lopučnice. 

Na pomembnost smrekovih gozdov v dolini Lopučnice je opozoril že 
Cvenkel (1986). Cvenkel je te gozdove natančno fitocenološko kartiral 
ter opisal njihovo zgodovino. V najbolj strnjenem delu smrekovega gozda 
je določil tudi trajno raziskovalno ploskev, ki mu je služila za opis zgradbe 
alpskega smrekovega gozda. 

Leta 1998 smo ploskev drugič premerili in to stanje primerjali s stanjem 
iz leta 1983. S tem smo dobili pomembno informacijo o razvojnih zakoni
tostih alpskega smrekovega gozda. Poleg tega smo na trajni raziskovalni 
ploskvi določili tudi dve manjši ploskvi, na katerih smo podrobneje anali
zirali krošnje dreves in zgradbo sestojev. Zaradi izjemno slabe prisotnosti 
inicialne razvojne faze ter domnevnih problemov pri obnovi gozda smo z 
analizo pomlajevanja skušali pojasniti vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov 
na pojav, rast in razvoj smrekovega mladja. 

2 PREDSTAVITEV OBJEKTA RAZISKAVE 
2 PRESENTATION OF THE RESEARCH AREA 

Dolina Lopučnice leži v osrednjem delu Julijskih Alp in je ena izmed 
suhih dolin na sicer močno zakraseli Komni. Dolino so izdolbli ledeniki in 
potoki, ki so tekli proti Ukancu. Po gozdnogospodarski rajonizaciji gozdov 
leži dolina v gozdnogospodarski enoti Notranji Bohinj, ta pa v blejskem 
gozd negospodarskem območju. 

V tektonskem pogledu pripada obravnavano območje krnskemu po
krovu, ki ga sestavljajo predvsem zgornjetriasni in jurski apnenci ter jurski 
laporji (Melik v CVENKEL 1984 ). Relief je značilno visokogorsko kraški, 
s številnimi nadzemnimi (žlebiči, škraplje, vrtače, terase) in podzemnimi 
(brezna, jame) kraškimi pojavi (KADUNC 1 RUGANI 1998). 

Klima je alpsko-kontinentalna z močnim sredozemskim vplivom, po
sledica česar so obilne padavine in hitre vremenske spremembe 
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(CVENKEL 1986, PRISTOV et al. 1998, GGN, 1995). Temperature med 
letom močno nihajo in lahko poleti narastejo na več kot 25° C, pozimi pa 
se temperatura spusti tudi pod -20° C. Povprečna letna količina padavin 
znaša 3.417 mm (PRISTOV et al. 1998). Padavine se pojavljajo vse 
mesece v letu, vendar lahko med letom razlikujemo dva maksimuma. Prvi 
se pojavi poleti Uunij, julij), drugi pozimi (december, januar). Snežna odeja 
se na tem območju obdrži od novembra do maja (185 dni), v kotanjah in 
škrapljah pa do konca junija (GGN, 1995). 

Ostri klimatski pogoji in močno korodirana matična podlaga nudijo slabe 
pogoje za nastanek tal. Skalovitost je velika in matična podlaga je pro
pustna za vodo. Na območju smrekovega gozda prevladujejo plitva ne
razvita tla , rendzine. V posameznih delih, zlasti v skalnih žepih in na dnu 
vrtač, se pojavljajo tudi rjava pokarbonatna tla (GGN, 1995). 

V dolini Lopučnice se pojavljajo štiri gozdne združbe. Glede na velikost 
po vrši ne prevladujeta i nicialni združbi Rhodothamnio-Rhododendretum 
mughetosum in Rhodothamnio-Rhododendretum laricetosum. Razmero
ma velik del površine (194 ha) zavzema združba Adenostylo glabrae
Piceetum. Poleg teh se v okolici črnega jezera v manjši meri pojavlja še 
združba Anemone-Fagetum. 

Prisotnost človeka v teh predelih sega v čas selitve narodov. Njegov 
vpliv se je močno povečal v 15. in 16. stoletju, ko sta v ta prostor prišla 
živinoreja in rudarstvo, ki sta posredno in neposredno ogrozila gozd. 
Posegi v gorski gozd so bili čedalje močnejši. S pojavom oglarjenja in 
pridobivanjem pepelike v 18. in 19. stoletju so bili močno prizadeti listavci, 
zlasti bukev. Poleg tega so bili gozdovi ves čas izpostavljeni paši . Leta 
1871 so gozdovi prišli v upravo Kranjske industrijske družbe (KID). KID 
je kmalu zašla v krizo, iz katere se je hotela izkopati s prodajo lesa prav 
iz teh predelov. Tako so leta 1883 gozdove v dolini Lopučnice in Dolini 
Sedmerih jezer posekali praktično na golo (CVENKEL 1986 ). 

Po pose ku leta 1883 na gozd, razen paše, ni bilo večjih vplivov. Z 
zatonom planšarstva v tem stoletju in z ustanovitvijo alpskega varstvenega 
parka leta 1924 je bilo v dolini Lopučnice in Dolini Sedmerih jezer od
pravljeno moteče delovanje človeka . 

Danes spadajo gozdovi doline Lopučnice v osrednje območje Triglav
skega narodnega parka (TNP), za katerega veljajo omejitve 11. varstvene 
kategorije IUCN. Glavni cilji urejanja na območju 11. kategorije so: varstvo, 
vzgoja in izobraževanje, raziskovanje, doživljanje in rekreacija . lzločene 
so gospodarske dejavnosti, kot so lov in ribolov, gozdarstvo, kmetijstvo, 
vodno gospodarstvo, komercialne oblike športno-rekreacijske dejavnosti 
in tekmovanja (ŠOLAR 1998). 

Tudi stroka je te gozdove izločila iz gospodarske rabe in jih uvrstila 
med varovalne gozdove . Z novim gozdnogospodarskim načrtom (GGN, 
1995) pa je bil dan celo predlog za razglasitev smrekovih gozdov doline 
Lopučnice za gozdni rezervat. Vse to nam zagotavlja, da bodo gozdovi 
nad Komarčo v bodoče varni pred večjimi gospodarskimi posegi. 

V zadnjem obdobju se v dolini vse bolj povečuje turistično-rekreacijska 
funkcija, saj sta tako dolina Lopučnice kot tudi Dolina Sedmerih jezer eni 
izmed najbolj zelenih planinskih ciljev v Julijskih Alpah . Posledice velikega 
navala planincev, zlasti v poletnih mesecih, se že kažejo na občutljivih 
jezerskih ekosistemih. Kako pa bo turizem vplival na nadaljnji raz;voj teh 
gozdov, je težko napovedati . 
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3 METODE DELA 
3 METHODS OF WORK 

Trajna raziskovalna ploskev (30x275 m) s površino 8.250 m je bila 
osnovana in prvič izmerjena leta 1983 (CVENKEL 1986). Ploskev leži na 
SV pobočju Korit v dolini Lopučnie;e in seka najbolj strnjen del subalpin
skega smrekovega gozda. 

Pri ponovnem popisu ploskve smo dosledno upoštevali metodologijo, 
zastavljeno pri snemanju ničelnega stanja (CVENKEL 1984). Za vsako 
drevo na ploskvi smo ocenili ali izmerili drevesne vrsto, prsni premer, 
združbene razmere, slojevitost, razvojno težnjo, vitalnost, zdravstveno 
stanje in stopnjo prizadetosti. S sistematičnim vzorcem smo izmerili 15 % 
drevesnih višin. Ostale višine smo ugotovili računsko. Izračun lesne mase 
za smreko je bil narejen s pomočjo računalnika, z uporabo volumske 
funkcije, kjer sta vhodna podatka prsni premer in višina (KOTAR 1979). 
Volumen ostalih dreves smo ugotovili s pomočjo dvovhodnih deblovnic. 
Prirastek smo ugotavljali po kontrolni metodi. Za oceno mrtve lesne mase 
smo na ploskvi izmerili prsni premer in drevesne višino tudi vsem padlim 
in stoječim mrtvim drevesom. 

Za podrobnejšo analizo krošenj in prikaz sestojnih razmer s programom 
SVS (Stand Visualisation System (McGAUGHIEY 1998)) smo na stalni 
raziskovalni ploskvi določili dve ploskvi velikosti 30x30 m. Na obeh plosk
vah smo poleg že izmerjenih parametrov vsakemu drevesu na štirih 
straneh (S, J, V, Z) izmerili še širino in dolžino krošnje. 

V analizo pomlajevanja smo vključili 20 vrzeli, v katerih se je pojavljal 
smrekov pomladek. Vrzeli smo izbirali na stalni raziskovalni ploskvi in v 
njeni okolici. Mladje smo analizirali na štirih ploskvicah (1 x1 m) v vsaki 
vrzeli. S horizontoskopom (DlAGI 1999) smo najprej določili mesto z 
največ direktnega sevanja (ploskvica C) in mesto z najmanj direktnega 
sevanja v vrzeli (ploskvica A). Tema dvema ploskvicama smo nato poiskali 
par (ploskvici B in D). Par predstavlja ploskvica, katere središče tvori 
najbližja smrekova mladica velikosti vsaj 15 cm. Tako smo v vsaki vrzeli 
dobili dva para vzorcev, ki smo jih primerjali med seboj. 

Na vsaki ploskvici smo nato izmerili in določili intenziteto sončnega 
sevanja (horizontoskop ), relief, talni substrat, globino tal, stopnjo zastiran ja 
pritalne vegetacije, vitalnost in zdravstveno stanje ter velikost smrekovega 
pomlad ka. 

4 REZULTATI IN DISKUSIJA 
4 RESULTS AND DISCUSSION 

4.1 Smrekov gozd v optimalni fazi 
4.1 Spruce forest in optima! developmental phase 

Zaradi korenitih posegov v gozd v preteklem stoletju so se na velikih 
površinah doline Lopučnice razvili čisti smrekovi sestoji. Pretežen del 
sestojev se danes nahaja v optimalni razvojni fazi. Sestoji so vrzelasti, 
glavni gradnik sestoja pa je šop. Primerjava stanj med letoma 1983 in 
1998 je pokazala, da teče čas v gorskem svetu drugače kot v nižinskih 
gozdovih. Razvoj je tu zaradi ekstremnih ekoloških razmer in kratke 
vegetacijske dobe veliko počasnejši. Petnajstletno obdobje zato ne pri
naša bistvenih sprememb v zgradbi sestojev. Kljub temu smo s primerjavo 
obeh popisov ugotovili nekatere razvojne trende. 
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Ploskev 1 1 Plot 1 Ploskev 2 1 Plot 2 

Tloris ploskev 1 in 2 kaže na 
vrzelasto zgradbo sestaja; lepo je 
vidna tudi težnja k šopasti strukturi 
Ground-plan of plats 1 and 2 
shows the stands are open and 
trees are grouped mostly in 
clusters 

Grafikon 1: število dreves po de-
belinskih stopnjah v letih 1983 in 
1998 
Gra ph 1: Number of trees 
according to their diameter in the 
years· of 1983 and 1998 
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Drevesna sestava se v tem obdobju ni bistveno spremenila. Na račun 
listavcev, zlasti javorja in jerebike, se je delež smreke še nekoliko povečal. 
To kaže na izjemno dobro prilagojenost smreke ostrim klimatskim pogojem 
in močno konkurenčnost v primerjavi z listavci. 

Lesna zaloga je visoka in znaša 720 m3/ha. Sestoji še vedno močno 
priraščajo, saj znaša tekoči letni pri raste k na ploskvi 7, 7 m3/ha/leto. Mrtva 
lesna masa predstavlja le 11 % celotne lesne mase sestaja, kar je za 
visokogorski smrekov gozd razmeroma malo. Ker je bilo v zadnjem ob
dobju skoraj 50 % celotne mrtve lesne mase, predvidevamo, da se bo 
delež mrtve lesne mase v prihodnje še povečal. 

Struktura sestojev glede na prsni premer in višino je pokazala, da so 
sestoji raznomerni ·jn raznodobni , vendar izrazito enoslojni. Zgornji sloj 
močno prevladuje. Delež dreves v spodnjem sloju se je glede na leto 1983 
zaradi izločanja podstojnih dreves zmanjšal. Primerjava frekvenčnih po
razdelitev debeline dreves kaže na postopno staranje sestojev. Sestoji 
se iz mlajše optimalne razvojne faze postopno približujejo srednji optimalni 
fazi. 

Primerjave združbenih kategorij po številu in lesni masi kažejo na 
določene spremembe. Močno se je povečal delež dreves, ki rastejo po-
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sam ično. Delež dreves v kategorijah rasti v šopih in rasti v gnezdu pa se 
je nekoliko zmanjšal. Kljub temu še vedno prevladuje šopasta struktura 
sestaja. 

Nekoliko večje spremembe smo zabeležili pri primerjavi zdravstvenega 
stanja. Le-to se je v zadnjem obdobju poslabšalo. Znatno se je povečal 
delež abiotskih poškodb, ki so predvsem posledica vremenskih stresov. 
Veliko je dreves s polomljenimi vrhovi ter takih, ki jih je izruval veter. Na 
sredini ploskve smo opazili povečan delež suhih dreves ter celih šopov, 
precej pa je tudi dreves, katerim se sušijo vrhovi. 

Zdrav Abiotske pošk. GI ive Divjad 
Healthy Abioticaf damages Fungi Game 

% 1983 1998 1983 1998 1983 1 1998 1983 1998 

Bukev 33,3 66,6 33,3 
1 

33,3 - - -
Beech 

G. javor 77 83 18 17 - - - -
Sycamore maple 

Jere bika 72 2 14 65 - - 14 -
Mountain ash 

Macesen 100 100 - - - - - -
Lar eh 

S mre ka 89 63 7 31 1 - 1 0,2 
Spruce 

Skupaj 88 62 8 32 1 - 1 1 
Total 

Kljub poslabšanju zdravstvenega stanja smo z analizo prizadetosti 
ugotovili, da sta skoraj 2/3 (63 %) dreves zdravi, oziroma so na teh 
drevesih opazne le neznatne poškodbe, ki so v teh nadmorskih višinah 
čisto običajen pojav in bistveno ·ne zmanjšujejo življenjske moči dreves. 
To kaže, da je kljub povečanemu deležu poškodb v zadnjih petnajstih letih 
pretežni del populacije še vedno zdrav in vitalen. 

Dobra prilagoditev smreke na ekstremne rastiščne razmere se kaže 
tudi v posebni obliki krošenj . Tako so se tu izoblikovale dolge, asimetrične, 
ozke krošnje s tankimi, čvrstimi, prožnimi vejami. Habitus krošenj je 
suličast, stebrast ali sodast in ima poleg ugodnih mehanskih lastnosti tudi 
zelo ugoden toplotni režim in sorazmerno veliko asimilacijsko površino. 
Krošnje zajemajo izredno vitke veje vse od vrha do dna krošenj, ki so 
pod strmim kotom obrnjene navzdol. Vejni kot se proti dnu stalno povečuje, 
tako da se spodnje veje deblu že čisto prilegajo (GRECS 1979). Veje so 
na splošno kratke (zgoraj krajše), tanke, čvrste, prožne in deblo na gosto 
obdajajo. Tak tip smrekovih krošenj imenujemo gorski tip in je zelo podo
ben tipu krošenj SM1 (GRECS 1979), ki se pojavlja predvsem v konkavah 
pokljuške planete. 

4.2 Strategija pomlajevanja smreke na rastišču Adenostylo 
g/abrae-Piceetum v dolini Lopučnice 

4.2 Strategy of spruce regeneration on Adenostylo glabrae
Piceetum in the Lopučnica Valley 

4.2.1 Prisotnost in značilnost smrekovega pomladka 
4.2.1 Presence and characteristics of spruce regeneration 

Pomladek se pojavlja točkovno po celem sestoju . Manjše skupinice 
pomladka smo zasledili tudi pod krošnjami večjih dreves. Pomladek se 
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Pre ledn1ca l . Zdravstveno stanje 
na ploskvi velikosti 30><275 m v 
obdobju med letoma 1983 in 1998 

{l iJ /e 1 Health condition on 
research plot 30><275 m in the 
period of 1983-98 

Neznan vzrok Skupaj 
Unknown reason Total 

1983 1998 1983 1998 

33,3 - 100 100 

5 - 100 100 

- 3 100 100 

- - 100 100 

2 6 100 

1 

100 

2 6 100 100 

Dobra prilagojenost smreke na 
ostre klimatske pogoje se kaže 
tudi v zgradbi njenih krošenj 
Good adaptation of the Norway 
spruce on extremes of climate is 
shown also in tree crown structure 
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Poljanec. A. : Razvoj alpskega smrekovega gozda v dolini Lopučn ice 

Grafikon 2: Porazdelitev vrednosti 
potencialnega direktnega son
čnega sevanja v urah v aprilu, 
maju, juniju, juliju in avgustu po 
stratumih in ploskvicah 
Graph 2: Distribution of potential 
direct sunfight for April, May, June, 
July and August in hours by stra
tums and plats 
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tu verjetno pojavi zaradi ugodnih mikroklimatskih pogojev. Po ugotovitvah 
Cven kla (1986) so te ugodnosti le začasne, ker potrebujejo mladice kmalu 
precej več prostora, kot jim ga je odmerjeno v danih okoliščinah. Vpliv 
večjega drevesa postane močno negativen, ker pride do velike utesnje
nosti v koreninskem prostoru in krošnjah. 

Večje skupine pomladka se pojavljajo lokalno in so ponavadi posledica 
katastrof ali izjemno ugodnih prisojnih leg, ki nudijo pomladku dobre 
možnosti za rast in razvoj. Takšnih skupin pomladka je bilo pri prvem 
popisu na trajni raziskovalni ploskvi šest (CVENKEL 1986). 

Ponovni pregled pomladitvenih jeder na trajni raziskovalni ploskvi je 
pokazal, da se mladje pojavlja le začasno in da dokaj hitro izgine. Upa
danje števila mladja in manjša vitalnost potrjujeta hipotezo, da je sestoj v 
mlajši optimalni fazi, ko se krošnje lahko še sklenejo. 

4.2.2 Sončno sevanje in uspešnost pomlajevanja 
4.2.2 Sun light and regeneration efficiency 

Pomanjkanje toplote je za pomlajevanje smreke v ekstremnih rastiščnih 
razmerah pogosto faktor minimuma, saj je toplota v zgornjem sloju tal za 
pomlajevanje smreke odločilnega pomena (BRANG 1996a, DIACI 1999). 
Pomanjkanje toplote v zgornjem sloju tal smrekovo mladje pogosto na
domesti z boljšo izrabo svetlobnih razmer, boljše svetlobne razmere pa 
pomenijo tudi boljše ogrevanje zgornje plasti tal. Pri tem ima potencialno 
direktno sončno sevanje zelo pomembno vlogo (OTT 1991, BRANG 
1996a, DIACI 1999). 

Odvisnost pomlajevanja smreke od potencialnega direktnega sončnega 
sevanja smo z metodo parov ugotavljali s primerjavo razdalj. in sicer med 
paroma AB in CD. Pri primerjavi razdalj smo postavili hipotezo, da se 
smrekov pomladek pojavlja bliže točki maksimalnega potencialnega direkt
nega sončnega sevanja (točka C) kot pa točki, kjer je potencialno direktno 
sončno sevanje minimalno (točka A). 

Z metodo parov smo to hipotezo potrdili, saj smo ugotovili, da je pov
prečna razdalja med ploskvicama Ain B (d- pov = 501 cm) značilno daljša 
(t = 2,466**) od povprečne razdalje med ploskvicama C in D (d + pov = 
276 cm). Smrekovo mladje se torej pojavlja bliže točki maksimalnega 
potencialnega direktnega sončnega sevanja. Iz tega lahko sklepamo, da 
je za uspešno rast smrekovega mladja v alpskem smrekovem gozdu v 
dolini Lopučnice direktno sončno sevanje pomembno. 

Porazdelitev vrednosti potencialnega direktnega sončnega sevanja po 
posameznih stratumih je prikazana v grafikonu 2. Glede na potencialno 
direktno sončno sevanje močno izstopajo ploskvice v stratumih Ain C. 
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To je razumljivo, saj tvorijo stratum A ploskvice z minimalnim direktnim 
sončnim sevanjem, stratum C pa ploskvice, kjer je potencialno direktno 
sončno sevanje v vrzeli maksimalno. 

Kljub očitnim razlikam med stratumoma A in C presenečajo visoke 
vrednosti direktnega sončnega sevanja v stratumu A. Pričakovali smo 
namreč, da v tem stratumu ne bo direktnega sončnega sevanja. Vendar 
so rezultati meritev pokazali, da je mediana na ploskvicah v stratumu Av 
vegetacijski sezoni kar 1 OO ur (40 min/dan) potencial nega direktnega 
sončnega sevanja, kar je veliko. Rezultati so verjetno posledica vrzelaste 
zgradbe sestojev, ki omogoča sorazmerno dobro razporeditev direktnega 
sevanja po celotni vrzeli. 

Smrekove mladice se v stratumih Ain C praktično ne pojavljajo. Stra tum 
A predstavlja ploskvice z minimalnim direktnim sončnim sevanjem. Vzrok 
za slabo pomlajevanje smreke v tem stratumu je verjetno pomanjkanje 
direktnega sončnega sevanja, s tem pa neugodne toplotne razmere. V 
stratumu C, kjer je direktno sončno sevanje maksimalno, je lahko vzrok 
za slabo pomlajevanje smreke izsušitev zgornje plasti tal (DIACI et al. 
1999). 

Stratuma B in D predstavljajo ploskvice, kjer se pojavlja smrekov 
pomladek. V obeh stratumih smo ugotovili podobne vrednosti potencial
nega direktnega sončnega sevanja. Direktno sevanje se na ploskvicah 
stratumov 8 in D v času vegetacije giblje v intervalu med 1 h 15' in 1 h 45'. 

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi drugi raziskovalci viokogorskih 
smrekovih gozdov (BRANG 1996a, 1996b, DJACI et al. 1999). Švicarski 
raziskovalci (BRANG 1996b) ugotavljajo, da je za uspešno pomlajevanje 
smreke na severnih ekspozicijah v visokogorskem smrekovem gozdu v 
Sedrunu potrebno vsaj 1,5 h direktnega sončnega sevanja preko poletja, 
medtem ko na južnih ekspozicijah po ugotovitvah Branga (1996a) za 
uspešen razvoj smrekovega mladja zadošča že 0,5 h direktnega sončnega 
sevanja. Brang nadalje ugotavlja, da lahko zaradi izsušitve zgornje plasti 
tal več kot 1, 5 h direktnega sončnega sevanja na južnih ekspozicijah deluje 
zaviralno na pomlajevanje smreke. Zaviralen učinek direktnega sončnega 
sevanja za rast ln razvoj smrekovega mladja v malih vrzelih na Pokljuki 
so ugotovili tudi Dia ci in sodelavci ( 1999). 

4.2.3 Pomen mikroreliefa za uspešnost pomlajevanja 
4.2.3 Importance of micro-relief for regeneration efficiency 

Velika humidnost in korozivnost matične podlage ter ostanki delovanja 
bohinjskega ledenika so oblikovali razgiban mikrorelief. Tako se na zelo 
majhnih površinah prepletajo številne mikroreliefne oblike, od depresij do 
ravnih in dvignjenih površinic. 

Za prikaz mikroreliefnih razmer smo ploskvice razdelili v dva stratuma. 
Stratum AC nam predstavlja povprečne razmere v vrzelih alpskega smre
kovega gozda, stratum BD pa razmere na površinah, kjer se pojavlja 
smrekovo mladje. 

Iz grafikona je razvidna očitna razlika v mikrore!iefnih razmerah med 
obema stratumoma. Razlike v mikroreliefu med stratumoma AC in BO so 
tudi statistično značilne s stopnjo tveganja a;:: 0,01 (x2 ;:: 12,985**; m = 2). 

Razlike v mikroreliefnih razmerah med stratumoma AC in BO nakazu
jejo pomembnost mikroreliefa za pomlajevanje smreke na njenih skraj
nostnih rastiščih. Ugotovili smo, da so za pomlajevanje najugodnejše 
dvignjene lege. Te lege pogosto predstavljajo padla drevesa in trhli panji, 
ki nudijo ugodno preskrbo z vodo in hranilnim1 snovmi, hkrati pa je tu tudi 
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Grafikon 3 Delež ploskvic glede 
na mikrorelief 
r;rnOIJ 3 Percentage of plats ac
cording to the micro-relief 

Pomlajevanje na goli skali omo
goča skromna prisotnost organ
skih delcev, ki se kopičijo le v od 
vode razjedenih skalnih žepih 
Regeneration on sheer rock is 
rendered by small presence of 
organic material, which is 
accumulated in rock creeks 
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manj konkurence v pritalni vegetaciji. Na dvignjenih legah je ugodnejši 
tudi toplotni režim vrhnje plasti tal, ki ima za pomlajevanje v teh skraj
nostnih razmerah velik pomen. 

Tudi ugotovitve nekaterih drugih raziskovalcev so potrdile velik pomen 
mikrorastišč za pomlajevanje smreke na Pokljuki (HORVAT-MAROLT 
1979). Horvat-Maroltova (1 979) ugotavlja, da so za pomlajevanje smreke 
na pokljuških morenah najugodnejše dvignjene lege. Tu se pojavlja naj
višje, najgostejše in najbolj vitalno smrekovo mladje. Smrekovo mladje 
se lahko pojavi tudi v ulekninah ali skalnih žepih, vendar ti osebki v rasti 
zaostajajo in le redko odrastejo. 

4.2.4 Uspešnost pomlajevanja in talne razmere 
4.2.4 Regeneration efficiency and soil conditions 

Zaradi izjemne pestrosti mikroklimatskih in mikroreliefnih razmer se 
pojavljajo v smrekovem gozdu v dolini Lopučnice številni tipi taJnega 
substrata, ki prehajajo že na zelo majhnih površinah eden v drugega. 
Številne tipe smo združili v štiri, med seboj različne in za pomlajevanje 
pomembne kategorije, in sicer: golo skalo, pomlajevanje na mrtvem lesu, 
slabo razgrajeno organsko snov, humus in prhnino ter dobro razgrajeno 
organsko snov - prisoten horizont Ah. 

Razlike med povprečnim vzorcem ploskvic stratuma AC in ploskvic 
stratuma BD, kjer se pojavlja smrekovo mladje, smo ugotavljali s preiz
kusom x2

. Razlike med stratumoma AC in BD so statistično značilne s 
stopnjo tveganja a == 0,01 (x2 = 18,705**; m = 3}. Iz razlik med stratumoma 
lahko sklepamo, da ima pri pomlajevanju smreke v dolini Lopučnice 
pomembno vlogo tudi talni substrat. 

Na talnem substratu, kjer se pojavlja bolje preperela organska snov z 
razvitim horizontom Ah, smo zabeležili skromno število klic. Ta talni sub
strat je za pomlajevanje sicer ugoden, vendar se ponavadi pojavlja v za 
pomlajevanje manj ugodnih konkavnih ali s pritalno vegetacijo močno 
poraslih legah. Sorazmerno veliko število klic se pojavlja na slabo prepereli 
organski snovi, ki se ponavadi pojavlja pod starejšim drevjem, kjer so 
mikroklimatski pogoji za kalitev semen ugodni. Pomladek v kasnejših 
razvojnih obdobjih zaostane, kar je verjetno posledica konk·urenčnih 
razmer v rizosferi in krošnjah. 

Presenetljivo veliko klic ter mladja smo zabeležili na goli skali. Ta tal ni 
substrat delno prekriva le tanka plast mahov ter organskih delcev, ki se 
kopičijo v od vode razjedenih skalnih žepih. Vzrok za tako stanje najver-
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jetneje ni v talnem substratu , pač pa v mikroreliefnih razmerah, saj pred
stavlja ta talni substrat večje kamenje in skale, ki zaradi svoje nekoliko 
dvignjene lege ustvarjajo ugodne pogoje za pomlajevanje. 

Izreden pomen za nasemenitev, rast in razvoj smrekovega mladja ima 
razpadajoč les, saj so tako klice kot mladje najpogostejši na ploskvicah, 
kjer je talni substrat mrtva lesna substanca. O velikem pomenu razpada
joče lesne substance za pomlajevanje smreke v visokogorskih smrekovih 
gozdovih poročajo tudi drugi avtorji (EICHORT 1969, HORVAT-MAROLT 
1979). 

Po ugotovitvah Eichorta (1969) predstavljajo površinice, na katerih je 
razpadajoča lesna substanca, mikrorastišča s posebnimi kemičnimi, fizi
kalnimi in biološkimi lastnostmi. Nadalje Eichort ugotavlja, da je delež 
kaljivosti na prhnečem lesu izjemno visok, vendar pa večji del vznika 
propade. 

Prhneč les ni idealen hranilni substrat, zato pa ima ugodne fizikalne 
lastnosti (HORVAT-MAROLT 1979). Zlasti dobra je preskrba z vodo, ki je 
za kaljivost posebej pomembna. Na prhnečem lesu skoraj ni konkurenčne 
vegetacije, hkrati pa pa nji, ležeča debla in izruvani koreninski ple teži 
predstavljajo za pomlajevanje ugodne dvignjene lege. 

4.2.5 Vpliv pokrovnosti pritalne vegetacije na pomlajevanje smreke 
4.2.5 Influence of herbal vegetation cover on spruce regeneration 

V pritalni vegetaciji smo ugotovili relativno majhno vrstno pestrost in 
sorazmerno veliko pokrovnost. Na ploskvicah se v zeliščni plasti največkrat 
pojavlja borovnica (Vaccinium myrti!lus) . Sledijo ji goli lepen (Adenostyles 
glabra), glistovnica (Dryopteris fi/ix-mas) in gozdna bekica (Luzula sy/va
tica) . Od mahov se na ploskvicah največkrat pojavlja lasasti kapičar 
(Polytrichum formosum). Večje kamenje in skale poraščata predvsem 
Ctenidium moluscum in Neckera crispa. 

V stratumu, kjer se pojavlja smrekovo mladje, so z manjšo pokrovnostjo 
prisotne vrste z močno razvitim koreninskim sistemom in buj nim nadzem
nim delom. To so predvsem gozdna bekica (Luzula sylvatica), goli lepen 
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Grafikon 5: Prisotnost posamez-
nih rastlinskih vrst v pritalni vege-
taciji na ploskvicah 
Gra ph 5: Presence of severa/ 
plant species on plats 1~'? herbal 
vegetation cover 

Padla drevesa, trhli panji in 
izruvani koreninski pleteži zaradi 
svojih specifičnih fizikalnih last
nosti in nekoliko dvignjene lege 
predstavljajo najugodnejši talni 
substrat za pomlajevanje smreke 
(vse foto: Aleš Poljanec) 
Fallen trees, decaying stumps and 
uprooted trees due to specific 
physical characteristics provide 
the most favourable forest floor 
conditions for spruce regeneration 
(aJI photo: Aleš Poljanec) 

262 

Adenosty/es glabra :i:: oo 

Asple.'1ium viride G 

Calamagrostis arundinacea ID Ir-> 

Ctenidium molluscum ~ 

Doronicum austriacum rn _.. 

Oryopteris fi/ix-mas a: O> 

Gentiana asclepiadea D"' O Stratum AC 
Gymnocarpium rob€rtlanum 1 .... ~ 

Luzu/a sylvatica ;il 1 c.> 1 

Lycopodium annotium B OStratum BD 

Maiantemum bifolium ~ 

Neckera crispa c=Jw 

Oxalis acetosella B::::)c..> 

Phegopteris connectilis 1 .... 1 en 

Polytrichum formosum 1 c.> 1 .... 

Saxifraga rotundifolia DO 1 U1 

Senecio fuchsii ff:Jw 

Vaccinium myrtillus 

(Adenostyles glabra), navadna glistovnica (Dryopteris fi/ix-mas) in gozdna 
šašuljica (Calamagrostis arundinacea). Te vrste so smreki močno konku
renčne . 

Vrste, kot so borovnica (Vaccinium myrtillus), zajčja detelja (Oxalis 
acetosella), zeleni sršaj {Asplenium viride), dvolistna senčica (Maianthe
mum bifolium) ter mahovi (Polytrichum formosum, Neckera crispa, 
Ctenidium mo/luscum), smreki ne predstavljajo konkurence in so zato z 
večjo pokrovnostjo prisotne tudi v stratumu BO. 

Povprečna pokrovnost pritalne vegetacije na ploskvicah je 85-odstotna. 
Od tega zastira zeliščna plast v povprečju 56% tal, mahovna plast pa 29 %. 

Tla so bolj zastrta v stratumih Ain C, manj pa v stratumih B in D. Ker 
stratuma B in O predstavljata ploskvice, kjer se pojavlja mladje, lahko 
sklepamo, da so bolj zastrta tla za pomlajevanje manj ugodna. Trave in 
šaši tvorijo gost pletež korenin, ki predstavlja mehansko oviro za seme
nice, hkrati pa je tudi glavni porabnik vode in hranil (HORVAT-MAROLT 
1967). Poleg tega se zelišča s svojo hitro rastjo pogosto močno razbohotijo 
in predstavljajo smrekovemu mladju tudi pomembno konkurenco v boju 
za svetlobo in toploto, ki paje na teh skrajnostnih rastiščih za pomlajevanje 
ključnega pomena. Na negativen vpliv pritalne vegetacije na pomlajevanje 
opozarjajo tudi drugi raziskovalci visokogorskih in subalpskih gozdov (OTI 
et al. 1991, ROBIČ 1985, ROBIČ et al. 1998). 
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5 ZAKLJUČEK 
5 CONCLUSION 

Smrekovi gozdovi v dolini Lopučnice so si po hudih motnjah v preteklih 
sto letih opomogli. V zadnjem stoletju so se ti gozdovi razvijali pod vplivom 
danega naravnega okolja in pod nekdanjim človekovim vplivom. Zaradi 
korenitih posegov v gozd so se na velikih površinah razvili čisti smrekovi 
sestoji. Sestoji so vrzelasti, glavni gradnik sestaja je šop. Vrzeli so se v 
zadnjem obdobju nekoliko sklenile, gnezdasto strukturo pa vse bolj za
menjujejo posamična drevesa. Lesna zaloga sestoja je velika (720 m3/ha), 
sestoji dobro priraščajo (7,7 m3/ha/leto). V drevesni sestavi še vedno 
močno prevladuje smreka, njen delež pa se je na račun listavcev v zad
njem obdobju še nekoliko okrepil.. 

Dobra prilagojenost smreke na ostre klimatske pogoje se kaže tudi v 
zgradbi njenih krošenj. Krošnje so dolge in ozke ter zaradi rasti v šopu 
močno asimetrične. Veje so tanke, čvrste in prožne ter se močno prilega jo 
deblu. Habitus krošenj ima poleg ugodnih mehanskih lastnosti tudi zelo 
ugoden toplotni režim in sorazmerno veliko asimilacijsko površino. 

Pomladek je skromno prisoten in se pojavlja točkovno po celem sestoju. 
Večje skupine pomladka so redke in so ponavadi posledica katastrof. Na 
pojav in nadaljnjo rast in razvoj smrekovega pomladka vplivajo številni 
ekološki dejavniki, od katerih so zlasti pomembne svetlobne razmere, 
mikrorelief in taJni substrat. 

Ker se v gorskem gozdu razmere hitro spreminjajo že na zelo majhnem 
prostoru, se posameznih ugotovitev, ki veljajo za analiziran objekt, ne da 
posploševati. Kljub temu pa lahko iz analize razberemo nekaj splošnih 
pravil, ki bi jih bilo dobro upoštevati v praksi gojen ja gozdov v primerljivih 
razmerah. To so: 

Na pomlajevanje smreke odločilno vpliva intenzivnost direktnega son
čnega sevanja. Boljše pomlajevanje je v delih vrzeli z več direktnega 
sevanja. Maksimalne vrednosti direktnega sevanja pa lahko delujejo na 
pomlajevanje tudi negativno. Pomlajevanje smreke na skrajnostnih 
rastiščih zato zahteva od gojitelje opazovanje, pazljivost in postopnost 
pri doziran ju svetlobe, saj lahko že manjša odstopanja izzovejo negativne 
učinke. 

- Zaradi občutljivosti mladja na direktno sončno sevanje je priporočljivo 
pri delu na skrajnostnih rastiščih svetlobne razmere predhodno anali
zirati. Pri tem si lahko v veliki meri in na razmeroma enostaven način 
pomagamo s horizontoskopom. S tem se bomo izognili morebitnim 
napakam. 

- Pomembno vlogo ima pri pomlajevanju mikrorelief. Za pomlajevanje so 
najugodnejša dvignjene lege, zato je tu smiselno pomlajevanje pospe
ševati. 

- Velik pomen ima za pomlajevanje tudi razpadajoč les. Tega pa v gospo
darskem gozdu dostikrat primanjkuje. Zato je v visokogorskem gozdu 
pred začetkom obnove smiselno pustiti nekaj več odmrle lesne mase. 
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Development of Alpine Spruce Forest in the Lopučnica Valley 

Summary 

ln order to find developmental tendencies of the Alpine spruce forest we carried out a second analysis 
on the permanent research plot in the Lopučnica Valley. We conslstently followed the instructions from 
1983. ln addition, we have established two subplots (30x3Q m) on the research plot where we perlormed 
a detailed analysis of the tree crowns. The research has captured the tendencies of spruce regeneration 
in 20 gaps on the permanent research site and its close surroundings. 

The permanent research plot is situated in the Lopučnica Valley in the central part of the Julian Alps. 
The parent material consists of limestone and dolomite limestone. The relief is High Altitude Karst with 
several Karst phenomena. The soil is poorly formed, the climate is Alpine-continental with high precipita
tion and considerable temperature oscillations during a year. The Alpine spruce forest (Adenosty/o g/abrae
Piceetum) represents the predominant forest association. 

The presence of man has had great effect on this area. However, except for the pasturing, the forest 
has not be en influenced by man since the cutting carried out in 1883. The prohibition of pasturing in the 
20th century and the establishment of the Alpine Protection Park in 1924, had put an end to destructive 
activities of man in this area. 

A comparison of measurements taken in the years 1983 and 1998 on the research plot showed hardly 
any essential changes. The stands are of different structure and age, they are opened and trees are 
grouped mostly in clusters. The gaps have become smaller and individual trees have replaced the group
like horizontal structures. The spruce remains the predominant tree species, its share has even grown in 
comparison to the share of deciduous trees. Growing stock of the stand is 720 m3/ha, while the current 
increment is 7. 7 m3/ha per year. Dead wood mass is scarce, representing only 11 % of the growing stock. 

The health condition of the forest has slightly deteriorated since the last measurements. There has 
been an increase in the share of abiotical damages, for which we assume to be weather-stress related. 
The only serious problem that the forest is facing is the bark beetles, to which more attention should be 
paid in the future. 

The analysis of tree crowns revealed that the crowns are well adapted to the extremes of the climate. 
The crowns are long and narrow and asymmetrical because the trees grow in clusters. The branches are 
thin and flexible and grow close to the trunk. A form of the crown is either spear-shaped, column-shaped 
or barrel-shaped and has favourable mechanical properties as well as thermal regime and relatively big 
assimilation surface. 

The Norway spruce regeneration is not abundant and is present over the entire stand. Bigger groups 
of regeneration are ra re and appear mostly after natural disasters. The analysis of the regeneration shows 
that the emergence, further growth and development tend to depend on severa! ecological factors, the 
most important being the potential direct sunlight, the micro-relief and the forest floor characteristics. 

Concerning the light as an ecological factor, potential direct sunlight seems to be the prevailing factor. 
Findings show that Norway spruce in the Lopučnica Valley needs at !east 1h15' of direct sunlight a day 
during the vegetation period in order to regenerate successfully. Nevertheless, more than 1 h 45' of direct 
sunlight can hold back the regeneration, because the light often dries out the upper layer of soil or causes 
the herbal vegetation is too abundant. 

Another important regeneration factor is the micro-relief. The results expose that convex sites provide 
the most favourable conditions for the regeneration because there is less competition in herbal vegeta
tion and they also provide better thermal conditions. Convex sites are often composed of fallen trees, 
decaying stumps and uprooted trees, which provide the most favourable forest floor conditions due to 
specific physical characteristics. 

Potential direct sunlight, micro-relief and the forest floor conditions effect tree species composition 
and the degree of herbal vegetation cover. Norway spruce regeneration is held back by herbal .cover, 
while the moss has no affect on it. Tree species with well developed root system and lush crowns repre
sent strong competition for the Norway spruce. Namely, these species take away the light and heat from 
young spruce trees and their thick roots are a mechanical hindrance for the spruce seedlings (HORVAT
MAROLT 1979, ROBIČ 1985). 
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Strokovne razprave 
GDK: 148.2: 151.2: 156.2: (497.12) 

Divji petelin in stanje v gorsketn gozdu Slovenije leta 1999 

Miran (AS* 

Izvleček 

Čas. M .: Divji petelin in stanje v gorskem gozdu Slovenije letn 1999. Gozdarski vestnik. št. 5-6/2000. V slovenščini, ci t. lit. 30. 
Stanje in prime1java številčnosti populacij divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v predgorskem in gorskem gc:zdu na površini 

le še 22,4 % S loven ije v letih 1998 in 1999 kažeta na vel iko ogroženost habitata predvsem v rob nem predelu, v predgorskem 
gozdnatem prostoru pri nndmorskih višinah pod 1.000 m. Leta 1999 je bilo skupno le še 46.3% aktivnih rastišč. leta 1998 pa le 45 %. 
Število opaženih aktivnih rastišč se je rahlo povečalo v alpskem prostoru, s 46, l %na 47,5 %, v dinarskem prostoru pa je ostalo 
nespremenjeno, le 35,9 %. Boljše habitatske razmere v visokogorskih gozdovih v alpskem prostoru se odražajo tudi v višji 
subpopulacijski gostoti z 1,8 aktivnega petelina na aktivno rastišče, kot v dinllrskem prostoru, z 1,4 aktivnega petelina. Ocena 
glavnih dejavnikov ogrožanja habitatov oziroma subpopulacij na rasliščih nakazuje poleg prekomerno izsekanega starega gozda 
povečan negativen vpliv mestoma ekstenzivnega gospodarjenja v gozdu v času ra5titve in gnezdenja spomladi. neusme1jenega 
gorskega turizma in plenilcev. 

Ključne besede: divji petelin, Tetrao urogalus L., popis rastišč. gorski gozd, ogroženost habitata, Slovenija. 

UVOD 

Populacije divjega petelina (Tetrao urogallus L.) 
v Sloveniji predstavljajo del alpske in dinarske živ
ljenjske skupnosti na robu njene naravne razširjenosti 
na površini okoli 4.840 km2 ali 74% recentne površine 
habitata (ČAS 1999 b). Velika občutljivost te gozdne 
kure na ohranjenost naravnih struktur borealnega tipa 
gozdnih ekosistemov in krajin oziroma sekundamih 
smrekovih, macesnovih in jelovih gozdov z ostanki 
avtohtone bukve s pomembno primesjo rdečega bora 
v montanskem in subalpinskem pasu (ČAS 1 ADAMIČ 
1998) jo zaradi vse večje obljudenosti gozdov že de
setletja uvršča med ogrožene živalske vrste. V Slove
niji je divji petelin kotlovna vrsta divjadi od leta \982 
med prvimi v Evropi z dogovorom Lovske zveze Slo
venije zaščiten s prepovedjo lova. Tega ukrep-a še do 
danes ni vpeljala Avstrija, ki na naši severni državni 
meji v Karavankah meji na naše številčno najbogatejše 
delne populacije. Od leta \993 je divji petelin v Slo
veniji na Rdečem seznamu ogroženih živalskih vrst 
in je zakonsko zaščiten (Ur. l. RS 1993, št 57, s. 2852). 

Spremljanje številčnosti populacij divjega petelina 
v nekaterih območjih v Sloveniji je po letu 1960 po
kazalo izrazito negativno težnjo številčnosti oziroma 
vse večjo ogroženost habitata. 

Že desetletja so znane osnovne življenjske zahteve 
divjega petelina tudi pri nas. Primeren habitat ene 
subpopulacije divjega petelina v predgorski in gorski 
gozdnati in gozdni krajini predstavlja dovolj velika 

'" mag. M. č .. univ. dipl. inž. gozd., G IS, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, SLO 
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površina, vsaj 50 ha starega mešanega iglastega gozda 
na kislih tleh, vrzelastega in presvetljenega s podrasdo 
borovničevja in z mravljišči, s skupinami vejnatih 
dreves, kjer se osebki varneje zadržujejo čez noč, ter 
z jasami ali pašniki z usklajen imi populacijami prosto
živečih živali (ERJAVEC 1868, TEPLO V 1947, 
EIBERLE 1982, MIKULETIČ 1984, WEGGE 1985, 
ADAMIČ 1987, SCHROTH 1989, ROLSTAD 1 
WEGGE 1989, ČAS 1 ADAMIČ 1993, STORCH 
1995, BEŠKAREV et al. 1995, BATNES 1995, ČAS 
\982, 1996, 1998). Takšen gozd zagotavlja divjemu 
petelinu primerno prehrano, varnost in razvoj popu
lacije (sliki 1, 2). 

V zadnjem času pa se pri nas pojavUajo strokov
njaki s tega področja, ki splošno znane in objavljene 
izsledke okoljskih zahtev divjega petelina ponovno 
odkrivajo in objavljajo kot novo znanje (KRAJčrč 1 
KLADNIK 1 PERUŠEK 2000). 

Vzroke propadanja habitata divjega petelina in ne
katerih drugih redkih živalskih vrst v gorskem gozdu 
pripisujemo intenzivnemu gozdarjenju ter odpiranju 
odmaknjenih predgorskih in gorskih gozdnih območij 
z gozdnimi prometnicami za različne človekove dejav
nosti, saj nam ob njih ne uspeva vzpostaviti primernega 
režima njihove občasne, namenske uporabe oziroma 
zapore. Naše gozdarstvo še vedno ne upošteva do
volj nekaterih pomembnih okoljetvornib vlog gor
skega gozda, kot je npr. ohranjanje habitatov 
redkih avtohtonih vrst in s tem biotske pestrosti 
gozdov. Do teh vlog gozda intenzivno gozdarstvo ni 
le pasivno, ampak mnogokrat uničujoče. Primernost 
babitata divjega petelina se slabša z izsekovanjem 
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debelega, vejnatega drevja in z razgradnjo naravne 
starostne strukture sekundarnih iglastih gozdov z 
ostanki biotsko raznolikejših avtohtonih gozdnih 
združb in s predčasnim prehajanjem starejših, še 
nezrelih presvetljenih sestoj ev s primerno podrastja v 
mladovja (ERJAVEC 1868, WEGGE 1985,ADAMIČ 
1987, MLINŠEK 1989, B EŠ KA REV et al. 1 995, 
STORCH 1995, ČAS 1996, ŽNIDARŠIČ 1 ČAS 1999 
idr.). 

Z gozdnimi cestami v ohranjeni naravi v teh od
maknjenih višinskih legah se za gozdne kure ponekod 
pojavljajo moteč nemir zaradi raznovrstne rekreacije 
in neusmerjenega gorskega turizma po brezpotjih (mo
tokros, motorne sani, padalstvo in letalstvo, kolesar
stvo, množični pohodi ipd.) ter motnje zaradi konku
rence pri prehrani jagodojedov zaradi prekomernega 
nabiralništva jagodičevja (borovnica, maJina, 
brusnice), kar ogroženost divjega petelina še povečuje. 

Habitatske razmere divjega petelina v preobsežnih 
mladovjih dodatno slabšajo še številni plenilci 
(ROLSTAD 1 WEGGE 1989, STORCH 1995) (lisica, 
kuni,jazbec, divji prašič, druge zveri, ujede in sove), 
še posebno ob krmiščih {npr. za divjega prašiča). Ta 
knnišča se v današnjem času kot nalašč postavljajo v 
zadnje še odmaknjene in "zanemarjene" višinske gozd
ne predele, v mnogih lovskih družinah po vsej Sloveniji. 

Bivalne oziroma prehranske razmere divjega pe
telina se marsikje slabšajo še z zaraščanjem zadnjih 
pašnikov v že tako neprimerni, izsekani gozdni krajini 
s pomanjkanjem jagodičevja in mravljišč. 

Tako se kot enostavna rešitev z opravičilom o skrbi 
za divjega petelina ponekod pojavlja celo zagovarjanje 
enostavnega obrtniškega, za trajen večnamenski gorski 
gozd uničujočega golosečnega sistema gospodarjenja, 
kjer bi bilo na golosekih in nastalih plantažah smreke 
z zakisanimi tlemi dovolj borovnice in maline 
(KRAJČIČ J KLADNIK J PERUŠEK 2000). Tega pa 
sonaravni koncept gojenja gozdov in Zakon o goz
dovih v Sloveniji že dolgih 50 let ne priznavata, prav 
tako pa tudi ne vso napredno evropsko gozdarstvo. 

Deloma same gozdne ceste kot objekti in odprte 
pašne površine v gozdni krajini izboljšujejo primernost 
habitata divjega petelina z ugodnim osončen jem tal, z 
razvojem podrasti z jagodičevjem, z mravljišči, in z 
nastalimi koridorji za preJete. Z večjo dostopnostjo do 
kamenčkov zagotavljajo divjemu petelinu neobhoden 
pogoj za prebavo zimske hrane, iglic in popkov. Po
večane pa so tudi možnosti prepeličenja na tleh. Enako 
se ob gorskih gozdnih cestah poveča primernost babi
tatov mnogih drugih redkih višjih vrst gorske gozdne 
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favne. Vendar se zaradi razrezanega tepi ha gozdnih tal 
na dolgih pobočjih planin z gosto mrežo gozdnih cest 
oziroma z drenažo zmanjša vodoohranjevalna kapa
citeta gozdov oziroma gozdnih tal in poveča hudour
niški značaj gorskega vodnega režima. Obenem se s 
poslabšanimi vlažnostnimi razmerami oziroma s sušo 
v tleh ob cestah zmanjša tudi bogastvo nevretenčarjev 
tal {pedofavne: npr. žuželk, deževnikov, strig idr.) ter 
s tem prehranska kapaciteta beljakovinske hrane za 
višje živalske vrste v gozdu, kot je npr. divji petelin. 
Vse to paje skupaj z navedenimi negativnimi vplivi v 
gozdnih območjih s povečano obijudenostjo za ohran
janje habitatov redkih živalskih vrst preveč (npr. Po
horje). 

Zato je pri gospodarjenju v gospodarskem gozdu v 
odmaknjenih višinskih legah, v še ohranjenih predelih 
habitata divjega petelina z velikim deležem starih vr
zelastih sestoj ev z dolgo življenjsko dobo, z gozdnimi 
jasami, s prisotnimi dupli ter podrticami in trohnečimi 
debli z veliko vitalnostjo naravnega pomlajevanja in 
bogastvom gozdnega živalstva (ERJAVEC 1868, 
MLINŠEK 1989), primernejši način žičničarsko spra
vilo z daljšo obhodnjo gospodarjenja, in sicer nad 20 
let. Po cenilnih operatih Franciscejskega katastra iz 
leta 1827 za primer katastrske občine Topla na Peci je 
drevje v gorskem gozdu zrelo za posek pri 250 letih 
(ČAS 1988, MLINŠEK 1989). Žičničarski način spra
vila prinaša sicer nekoliko ekstenzivnejše, a redke 
posege, z močnim odpiranjem starih sestojev na pre
hodu v dolgoletno naravno pomlajevanje. Vseeno pa 
se s tem zagotavlja ohranjanje večnamenskega gorske
ga gozda in naravne dediščine, kar narekujeta Zakon 
o gozdovih Slovenije in sonaravni koncept gojenja 
gozdov brez golosečnega načina gospodarjenja v 
gorskem gozdu, ki povzroča degradacijo biotske 
pestrosti gozdnih ekosistemov in rodovitnosti 
gozdnih tal. 

Star presvetljen gozd s sklepom krošenj od 0,7 do 
0,8, z bogato podrastja borovničevja, s prisotnostjo 
mravljišč ob ohranjanju redkih jas in pašnikov pred
stavlja za divjega petelina ugodne življenjske razmere 
(ADAMIČ 1987, ČAS 1996). Namen sonaravnega 
koncepta gojenja gozdov je uravnotežen trajen več
namenski gozdni ekosistem z uveljavljanjem vseh 
funlc:cij gozda v prostoru, brez pretiranega poudar
janja ali zanemarjanja katere koli od njih. Tako tudi 
brez pretiranega poudarjanja številčnosti populacij 
katere koli živalske vrste, tudi divjega petelina, s čimer 
bi nekateri radi upravičili enostaven, kratkoročno učin-
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kovit, protinaraven golosečen način gospodarjenja z 
gozdom. 

Tako je žičničarski pristop pri gospodarjenju v go
spodarskem gozdu, v habitatu divjega petelina v eko
sistemsko še ohranjenih zap1tih gozdnih območjih> ki 
jih "razvita" Evropa nima več, še vedno veliko boljši 
način kot intenzivno oziroma ekscenzivno, vsakoletno 
poseganje v gozd po gozdnih cestah in vlakah. Miselno 
bi bilo 1reba spremeniti antropogene gledanje na živ
ljenjsko dobo gozda skozi maksimalno življenjsko 
dobo človeka od 1 OO do 120 let, ker povzroča rušenje 
stabilne skupinske starostne strukture gorskega gozda 
in s tem predčasno pomlajevanje, razvoj polnilnega 
sloja in premladega gozda ter izgubo naravne dediš
čine redkih vrst in vsestranske dolgoročne stabilnosti 
gozda (MLTNŠEK 1989, ČAS 1996, 1998, ČAS 1 
ADAMTČ 1998, žNIDARŠIČ J ČAS 1999). 

V primerjavi z gospodarskim gozdom se naravni 
gorski gozd nad 1.300 m n. v. brez vpliva človeka od 
mladovij ob ostrih klimatskih razmerah v gorski naravi 
tako že sam razvije v vrzelast skupi.nast gozd 
(ODERLAP 1983, ČAS 1988, MLINŠEK 1989), ki 
odgovarja mnogim redkim in ogroženim vrstam, 
katerih značilen predstavnik v gozdni favni je divji 
petelin (BEŠKAREV et al. 1995, ČAS 1996, ČAS 1 
ADAMIČ 1998, ANGELSTAM 1 999) (skica 1 ). 

To dokazuje primer gozdnega rezervata na Olševi 
na n. v. 1.250-1.650 m s šestimi aktivnimi petelini. 

M 1:200 
o mac o sm -e- suhi osebki 

Zato je zmotno prenašanje vedenja o naravnih 
strukturah gozda iz montanskega v subalpins.k.i višinski 
pas (KRAJČfČ 1 KLADNIK 1 PERUŠEK 2000). 

Enake pogoje za habitat pa lahko v teh višinah nudi 
tltdi gospodarski gorski gozd z dolgo obhodnjo gospo
darjenja, z mirom in dovolj velikim deležem presvet
ljenega vendar sklenjenega starega gozda z jasami ali 
pašniki. Vendar je takšno stabilno strukturo počasi 
rastočega gorskega gozda v današnjem času zaradi 
eksistenčnega ali pridobitniškega gledanja lastnikov 
predvsem na manjših posestvih težko doseči ali ohran
jati. Zato je ideja o razglasitvi gozdov z redkimi žival
skimi vrstami nad 1.400 m nadmorske višine in z izra
zito večnamensko vlogo v gorskem prostoru za naravni 
park (ČAS 1999 b ), ki obsega do začetka gozdne meje 
pri 1.600 m Je 1.5 % površine Slovenije, toliko bolj 
upravičena . 

Ob tem pa se v teh mešanih iglastih gozdovih že 
pojavlja problem našega časa zaradi daljinskega one
snaženja zraka, ki poleg prekomemih predčasnih se
čenj zaradi propadanja odraslih iglastih gozdov, babi
tata divjega petelina, predvsem pod inverzijskimi 
plastmi pod 1.000 m (ČAS J ADAMIČ 1993), pov
zroča tudi spreminjanje pritalne gozdne vegetacije. 
Imisije nitratov višajo pH tal in prisotnost dušika v 
gozdnih tleh . V gozdovih po Evropi se zato že pojavlja 
bujna rast in povečana pestrost trav in zeliščnih vrst, 
kar izriva za prehrano gozdnih kur neobhodno borov-

h.ic.t 1· Vrzelasta struktura naravnega, 145 let starega macesnovo-smrekovega gorskega gozda na Peci na n. v. 1.450 m, je razvidna 
iz posnetka tlorisa krošenj na raziskovalni ploskvi (ODERLAP 1983). Gozd predstavlja primeren habitat divjemu pelelinu. Z 
izgradnjo gozdne ceste po snegolornu leta 1983 je sestoj z lesno zalogo 750m3/ha prešel v gospodarski gozd. 
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ničevje in mravljišča (KLAUS 1 BERGER 1 HUHN 
1997). 

Zato je za primerno sonaravne gospodarjenje in 
ohranjanje trajnega večnamenskega gozda potrebno 
nekoliko več gozdnogospodarskega in prostorskega 
načrtovanja in gozdnogojitvenega razmišljanja, brez 
enostavnih, protinaravnih staroavstrijskih golosečnih 
konceptov gospodarjenja, kijih v skupni skrbi za hitro 
ohranitev habitatov divjega petelina posredno pripoM 
ročajo nekateri naši strokovnjaki (glej Krajčič, 

Kladnik, Perušek, cit. ZeHer, GozdV 58/3). 
Kateri so odločilni dejavniki ogroženosti in stanja 

habitatov v gozdovih po fitogeografskih območjih v 
Sloveniji, bo pokazala potekajoča raziskava analize 
habitatov subpopulacij divjega petelina na površinah 
v polmerih od 300 do 1.500 m okoli centrov rastišč. V 
skupnem projektu sodelujejo Gozdarski inštitut Slo
venije (GIS), Lovska zveza Slovenije (LZS), Zavod 
za gozdove Slovenije (ZGS) in Uprava za varstvo 
narave pri MOP, izvaja pa ga Zavod za gozdove Slo
venije. Analiza bo dala osnove oziroma smernice za 
prilagojeno gozdnogospodarsko načrtovanje za ohran
janje večnamenske vloge gozdov ali za revitalizacijo 
habitata divjega petelina ter s tem tudi habitatov mno
gih drugih ogroženih živalskih vrst v pred gorskem in 
gorskem gozdnatem prostoru. 

Po prvem popisu aktivnosti rastišč divjega petelina 
v Sloveniji v letih 1979-1986 (Lovska zveza Slovenije 
in Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, ADAMIČ 
1986, 1987) smo v obdobju 1998-2000 pristopili k 
ponovnemu popisu aktivnosti rastišč. V dogovorjenem 
raziskovalnem projektu (ČAS 1998, 1999 a, 1999 b) 
sodelujejo LZS, Skupnost gojitvenih lovišč (OL), ZGS 
in GIS. Opravljen je bil že popo len popis za leto 1998. 

Popis aktivnosti subpopulacij divjega petelina in 
razporeditve rastišč leta 1999 je potekal nemoteno, 
usklajeno na vseh območnih enotah (OE) ZGS ozi
roma Jovskogojitvenih območjih (LGO). 

V projektu OhraJy·anje habitatov redkih in ogro
ženih živalskih vrst v gozdnih ekosistemih in krajinah 
(velike zveri, gozdne kure) (nosilec prof. Miha Adamič) 
oziroma pod projektu Divji petelin in redke vrste gozd
ne favne v Sloveniji v letih 1998-2000 (nosilec mag. 
Miran Čas) sodelujejo poleg številnih lovcev in goz
darjev s svojim požrtvovalnim delom na terenu s fi
nančno podporo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, goz
darstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstvo za znanost 
in tehnologijo (MZT) v sklopu CRP ~ gozd, MKGP v 
sklopu javne gozdarske službe (JOS) ter Uprava RS 
za varstvo narave pri Ministrstvu za okolje in prostor 
(MOP). V primerjavi z državami Evrope se v tej akciji 
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odraža naša visoko razvita naravovarstvena zavest in 
kultura. 

2 CILJ 

Namen popisov aktivnosti rastišč divjega petelina 
v Sloveniji v letih 1998-2000 je ugotoviti stanje po
pulacijske gostote oziroma številčnosti ter ogroženosti 
subpopulacij po območnih enotah ZGS v alpskem in 
dinarskem življenjskem prostoru ter opredeliti glavne 
dejavnike ogrožanja habitata. 

Rezultati raziskave bodo osnova za varovanje ha
bitata in vzpostavljanje primerne rabe gorskega gozd
natega prostora in gospodarjenja z gozdovi ter s tem 
ohranjanja naravnejših struktur in biotske pestrosti 
gorskih ekosistemov (ČAS 1996, ČAS / ADAMIČ 
1998), s prilagojenim gozdnogospodarskim, lovskim 
in prostorskim načrtovanjem in ukrepanjem. 

3 METODE 

Raziskavo stanja prostorske razporeditve in aktiv
nosti subpopulacij divjega petelina v predgorski in 
gorski gozdni in gozdnati krajini Slovenije smo opra
vili s štetjem petelinov in kur na rastiščih ob spo
mladanskem petju (rastitvi) ter s primerjavo analizi~ 
ranih podatkov o številčnosti populacij v letu 1999 z 
rezultati popisa divjega petelina v letu 1998 (ČAS 
1999 a, 1999 b). S primerjavo smo poleg preverjanja 
dejanskega stanja ugotavljali tudi kratkoročno težnjo 
gibanja velikosti populacij ter ogroženost v značilnih 
območjih habitata - v alpskem in dinarskem prostoru 
ter po območnih enotah ZGS (LINDEN 1989, ČAS 
1999 c). 

Popis je zajel tudi nekatera težko dostopna območja 
aktivnih rastišč v odmaknjenih in zasneženih legah 
visoko pod gozdno mejo ter nekatera opuščena ras
tišča, ki so v popisu leta 1998 izpadla. 

Dejavnike ogrožanja habitata divjega petelina v 
Sloveniji v letih 1999 in ] 998 smo okvirno ocenili na 
osnovi analiz poudarjenih opisov o vzrokih na ogro
ženih rastiščih. 

4 REZULTATI 

4.1 Aktivnost subpopulacij divjega petelina na 
rastiščih v Sloveniji leta 1999 

4.1.1 Popis aktivnosti rastišč divjega petelina v 
Sloveniji leta 1999 

Pri popisu rastišč divjega petelina ob jutranjem 
petju spomladi leta 1999, v katerem so sodelovali šte-
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vilni lovci in gozdarji, je bilo opravljenih 1.067 opa
zovanj na 409 rastiščih divjega petelina, od lega 980 
na 374 rastiščih v alpskem gozdnem prostoru in 87 na 
35 rastiščih v dinarskem gozdnem prostoru, t.j. pov
prečno 2,6 opazovanj na rastišče. Evidentirali in pre
verili smo tudi vsa neaktivna in opuščena rastišča. Po 
letu 1999 je v Sloveniji tako skupaj znanih 592 lokacij 
rasti šč divjega petelina. 

4.1.2 Razporeditev in delež aktivnih rastišč 
oziroma ogroženosti populacij leta 1999 

- v Sloveniji 

V gozdovih življenjskega prostora divjega petelina 
v alpskem in dinarskem fitogeografskem območju Slo
venUe je bilo leta \999 evidentiranih 592 rastišč div
jega petelina, od katerih je skupaj z 2 1 na novo po
pisanimi aktivnimi rastišči aktivnih le še 274 rastišč 
ali 46,3 %. 

Neaktivnih rastišč*, kjer se divji petelin še opazi, 
a ne rasti, je 43 (7 ,3 %). 

Popolnoma opuščenih je 275 rastišč ( 46,6 %), od 
tega v alpskem delu habitata 236 in v dinarskem 39. 

-v Alpah 

V gozdovih življenjskega prostora divjega petelina 
v alpskem območju j e bilo leta 1999 evidentiranih 528 
rastišč ali 89,2 % vseh rastišč v Sloveniji. Od teh je 
bilo skupaj z 20 na novo zabeleženimi rastišči aktivnih 
le še 251 ali 47,5 % , to je kar 92,7 % vseh aktivnih 
rastišč v Sloveniji. Številčno stanje te delne alpske po-

pulacUe kaže na mestoma še ohranjene gozd nate predele 
z dob1imi habitatskimi razmerami (preglednica 1 ). 

Na rastiščih z zabeleženimi aktivnimi subpopula
cijami je aktivno povprečno 1,83 petelina, kar kaže na 
zmerne habitatske razmere v območju (preglednica 1). 

-v Dinaridih 

V gozdovih življenjskega prostora divjega petelina 
na območju Dinaridov v Sloveniji je bilo leta 1999 
evidentiranih 64 rastišč, od katerih je skupaj z enim 
novim rastiščem aktivnih le še 23 ali 35,9 %. 

Na rastiščih z zabeleženimi aktivnimi subpopula
cijami je aktivno povprečno le l ,4 petelina, kar naka
zuje na slabe habitatske razmere te delne populacije 
(preglednica l ). 

-po OE ZGS 

Največ lokacij rastišč divjega petelina je bilo leta 
1999 evidentiranih na OE Bled, in sicer ! 17, s še 62 
aktivnimi rastišči (53%), in to v 247 opazovanjih . Na 
OE Slovenj Gradec so bila v kar 271 opazovanjih 
evidentirana l 03 rastišča, od katerih je aktivnih še 69, 
kar je največ med vsemi OE (67 % aktivnih rastišč) . 

Tako visok delež aktivnih rastišč divjega petelina od
raža določene, še sorazmerno dobro o hranjene predele 
habitata oziroma še ohranjene naravne strukture me
šanih sekundarnih iglastih gozdov (smreke, jelke in 
bukve) z dovolj starega gozda in miru . V odmaknjenih, 
še težko dostopnih gozdovih na OE Nazarje s skupaj 
40 aktivnimi rastišči ugotavljamo 69% aktivnih ras
tišč , kar je najvišji delež med OE ZGS v Sloveniji. 

Prcgkllnica 1· Število in akti vnos( rastišč divj ega petelina (Tet rao urogilllus L.) po OE ZGS v Sloveniji leta 1999 

Leto 1999 Štev. Štev. Št. op. Akt. Nova Neak. Opušč . Delež(%) Aktiv. Ak. pel. Neak. S k. Kur 
OEZGS rast. opaz. rast. rast. rast. ras ti š. rnsri š č. akl. rast. pete l. na akt. r. pete l. pel. 

Tolmin 66 84 43 16 5 4 41 31,8 28 1,3 4 29 15 
Bled l L 7 247 81 60 2 9 46 53,0 121 2,0 25 146 140 
Kranj 70 1 L6 42 29 2 6 33 44,3 52 1,7 12 64 49 
Ljubljana 44 51 22 14 o 4 26 31 ,8 18 1,3 1 19 18 
Celje 10 16 7 2 o o 8 20,0 2 1,0 l 3 1 
Nazarje 58 102 44 31 9 9 9 69,0 79 2.0 18 97 77 
Sl. Gradec 103 271 103 67 :? 8 26 67,0 145 2,1 15 160 112 
Maribor 60 93 32 12 o 1 47 20,0 IS \,3 1 16 Il 

Alpe skupa_j 528 980 374 231 20 41 236 47,5 460 1,83 77 537 423 
Postojna 22 23 7 4 o o 18 18,2 6 1,5 3 9 7 

Kočevje 42 64 28 19 1 2 21 45,2 26 1.4 5 31 20 
Dinaridi sk. 64 87 35 23 1 2 39 35,9 32 1,39 8 40 27 
Slovenija 592 1067 409 253 21 43 275 46,3 492 1,80 85 577 450 

* V preglednicah o aktivnosti subpopulacij divjega petelina za leto 1998 so bila ta rastišča razdeljena med aktivna in opuščena 
rastišča (ČAS 1999 a, 1999 b). 
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Iz tega lahko sklepamo, da so v Sloveniji najšte
vilčnejše populacije divjega petelina olu-anjene v 
vzhodnih Karavankah in vzhodnih Kamniško
Savinjskih Alpah ter na Gorenjskem v Julijskih Alpah. 

Najslabše stanje številčnosti populacij divjega pete
lina je v obljudenil1 predelil1 v robnem območju narav
ne razširjenosti te ogrožene vrste na skrajnih pogorjih 
pri nadmorskih višinah pod 1.000 m (ČAS 1999 a, 
1999 b) . 

Tako je v alpskem prostoru na Pohorju in Kozjaku 
na OE Maribor od 60 znanih rastišč aktivnih le še 12 
ali 20 % rastišč·, podobno je na OE Celje (od desetih 
rastišč sta aktivni le še dve), na OE Ljubljana je od 44 
znanih rastišč aktivnih le še 14 ali 31,8 %. 

Zaslabljujoče je stanje v dinarskem prostoru. Na 
OE Postojna so od 22 znanih rastišč divjega petelina 
aktivna le še štiri (4) ali le 18,2 %. Na OE ZGS Ko
čevje je stanje nekoliko boljše, od 42 znanih rastišč je 
aktivnih 19 ali 45 %. V Dinaridih je od sk'Upno 64 
znanih rastišč aktivnih le še 35,9 % (preglednica 1, 
grafikon 1 ). 

Številčno najmočnejše subpopulacije, ki jih obrav
navamo s številom aktivnih petelinov na aktivno ras
tišče, so ohranjene v odmaknjenih višinskih gozdnih 
predelih v osred1~em alpskem prostoru, na OE Slovenj 
Gradec (2, 1 ), OE Nazarje (2,0) in OE Bled (2,0). To 
so še ohranjena jedra primernega habitata, ki ga je 
treba ohranjati z načrtnim lovsko- in gozdnogojitvenirn 
ter prostorskim gospodarjenjem (ADAMIČ: 1987, ČAS 
1999), kar bo omogočalo revitalizacijo populacij v 
robnih območjih habitata. 

Številčno najslabše subpopulacije pa so razporejene 
v robnih območjih življenjskega prostora na OE Celje 
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(1,0), OE Ljubljana (1,3), OE Maribor (1,3) in OE 
Tolmin ( 1,3 aktivnega petelina na aktivno rastišče). 

Prostorska ogroženost habitata divjega petelina v 
Slovenij ije najbolje ponazorjena na karti populacijske 
gostote divjega petelina po GLin LD v Sloveniji leta 
1998 (ČAS 1999 b). 

Največ aktivnih divjih petelinov v Sloveniji je bilo 
leta 1998 na Koroškem v gozdovih LO Bistra na se
vernem pobočju Smrekovca (34), nato v LD Koprivna 
(32), LO Železniki na Gorenjskem (20), LO Jelovica 
( 19), LO Dravograd ( 15), LD Peca ( 13), LO Smre
kovec - Šoštanj ( 12), LD Solčava (Il), LD Luče (Il) 
in LD Kobarid (lJ). 

Leta 1998 je bilo v Sloveniji 80% habitata divjega 
petelina v alpskem in 20% v dinarskem fitogeograf'
skem območju, pod J .000 m nadmorske višine pa je 
bilo le še Il ,2% vseh aktivnih rastišč (ČAS 1999 b) . 

4.1.3 Številčnost divjega petelina na rastiščih v 
alpskem in dinarskem prostoru 

Na vseh popisanih rastiščih divjega petelina v Slo
veniji smo leta 1999 opazili 492 aktivnih petelinov in 
450 kur. Od petelinov jih je 460 v alpski in samo 32 v 
dinarski predgorski in gorski gozdnati in gozdni laa
jini . Skupaj z neaktivnimi mladimi petelini, opaženi mi 
ob rastitvi na rastiščih, se je število vseh petelinov 
povečalo za 77 v alpskem in za 8 v dinarskem prostoru 
ali skupaj za 15,7% (prirastek). 

Povprečna aktivnost moškega dela subpopulacij v 
alpskem prostoru je 1,8 aktivnega (pojočega) petelina na 
aktivno rastišče oziroma 2,1 vseh petelinov na aktivno 
rastišče in v dinarskem prostoru 1,4 pojočega petelina 
oziroma 1,7 vseh petelinov na aktivno rastišče (pregled
nica 1). 

O Štev. evident. 

rastišč div. pele!. 

i 
D Delež(%) aktivnih 

rastišč 

1 
O Št. akt. pete l. 1 

r- l akt. rast.* lO 
r- r- -
1-- 1 -

1 

m1 HI n -

1 
TO BL KR LJ CE NA SG MB PO KO 

Območna enota (OE) ZGS 

C1 1 '~ 1i kon 1: Razporeditev in aktivnost subpopulacij divjega petelina na rastiščih po OE ZGS leta l999 
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4.2 Primerjava aktivnosti rastišč ter ogroženosti 
populacij divjega petelina po fitogeografskib 
regijah Slovenije med letoma 1999 in 1998 

Alpe 

Primerjava rezultatov iz analiz podatkov o akti'v
nosti subpopulacij divjega petelina na rastiščih, zbra
nih v popis ih za leti 1999 in 1998, je potrdila stanje iz 
leta 1998 in pokazala oa rahlo naraščanje številčnosti 
in s tem na težnjo izboljšanja živUenjskih razmer v 
gozdovih alpskega območja (preglednica 2). 

Število evidentiranih rastišč divjega petelina se je 
od leta 1998 do leta t 999 povečalo za 33. Od tega 
pripada deset lokacij rastiščem, ki so bila v popisih iz 
\eta 1998 zajeta v lokacijah več združenih rastišč (Ko
roška). Od preostalih 23 do sedaj neevidentiranih lo
kacij jih 20 pripada novo evidentiranim ali premak
njenim aktivnim rastiščem. To odraža pozitivno težnjo 
številčne dinamike populacij in dinamiko poziti\·nega 
spreminjanja primernosti habitata v gospodarskem 
gozdu v nekaterih območjih . Število aktivnih rastišč 
se je povečalo za 18, to je za 7,7 % več ali za 1,4 % 
več aktivnih rastišč glede na vsa popisana rastišča v 
obeh letih. Število se je zmanjšalo za 35 neaktivnih 
rastišč, na novo je bilo zabeleženih 40 opuščenih ras
tišč. Število zabeleženih aktivnih petelinov je v letu 
1999 naraslo za 31 ali za 7,2 %, številčna moč moškega 
dela subpopulacij na še aktivnih rastiščihje tako ostala 
podobna, z 1,8 aktivnega petelina na aktivno rastišče. 

Število neaktivnih (mladih) petelinov se je zmanj
šalo za 12, kar kaže na stagnacije številčnega stanja 
tega dela populacije. 

Sprememba za 1 ,4% več aktivnih rastišč glede na 
vsa evidentirana rastišča ali za absolutno 7,7 % več 
popisanih aktivnih rastišč ter povprečno 1,8 aktivnega 
petelina na aktivno rastišče pomeni pozitivno spre
membo. Težnja je vzpodbudna in daje ob primernih 

ukrepih v okolju habitata upanje za številčno okrepitev 
in oživitev subpopulacij v robnih predelih. 

Dinaridi 

Primerjava rezultatov iz analiz podatkov iz vseslo
venskega popisa aktivnosti subpopulacij na znanih 
rastiščih divjega petelina v gozdovih na območju Dina
ridov med letoma 1999 in 1998 je pokazala na stagnacij o 
relativno slabih habitatskih razmer (preglednica 2). 

Število znanih rastišč divjega petel1na je ostalo 
nespremenjeno, in sicer 64. Število aktivnih rastišč je 
ostalo enako, in sicer 23 ali 35,9 %. 

Število aktivnih petelinov se je v dinarskem pro
storu zmanjšalo za štiri, številčna moč rastišč je bila 
leta 1998 1,6 aktivnega samca na aktivno rastišče, kar 
je pod vrednostjo slovenskega povprečja ( 1 ,82), leta 
1999 pa je bila la vrednost le še 1 ,4, to je za 0,4 manj 
od slovenskega povprečja (1 ,79) oziroma za 0,2 manj 
kot pred enim letom (preglednica 1, 2). 

Primerjava podatkov iz teh dveh popisov aktivnosti 
rastišč divjega petelina kaže na stagnacije oziroma 
slabšanje življenjskih razmer v že tako manj primernih 
predelih aktivnega dela habitata. 

Število neaktivnih (mladih) petelinov seje po po
datkih popisov le malo popravilo, s štiri leta 1998 na 
šest leta 1999. Število opažen ih kur se je povečalo za 
devet. 

To so edini vzpodbudni podatki o delni populaciji 
divjega petelina v dinarskem območju , ki dajejo upan
je, da se bo stanje popravilo. 

To lahko dosežemo z odstranjevanjem negativnih 
vzrokov upadanja številčnosti, s prilagojenim lovskim 
in gozdarskim načrtovanjem na območju rastišč (opu
stitev krmišč visoke divjadi, ohranjanje mim, 50 ha 
vrzelastega starega gozda v enem kompleksu ali z nad 
50 % starega gozda v območju naravne razširjenosti 
(WEGGE 1985) ter z gozdnimi jasami na najrevnejših, 

Pn:g.l~:dniLJ ::! : Primerjava številčnosti subpopulacij in deleža aktivnih rastišč divjega petelina v alpskem in dinarskem življenjskem 
prostoru Slovenije med letoma t 999 in 1998 

Območje Leto Sk'Upaj Ak."tivn. Neak. Op uš. Ni Delež(%) Akt. Neak. Skup. S k. Akt. pete!. 
rasti šč rastišč rast. rastišč pod. aktiv. rast. pete l. pete l. pete!. kur na akt. rast. 

Alpe 1999 528 251 41 236 o 47,5 460 77 537 423 1,83 

1998 528 233 76 196 23 46,1 429 89 518 383 1,84 

Razlika o 18 -35 40 -23 1,4 31 -12 19 40 -O,Ol 
Dinaridi 1999 64 23 2 39 o 35,9 32 8 40 27 1,4 

1998 64 23 6 35 o 35.9 36 6 42 18 '1,6 

Razli.ka o o -4 4 o o -4 2 -2 9 -0,0 
'SLO l999 592 274 43 275 o 46,3 492 85 577 450 1,80 

1998 592 256 82 231 23 45,0 465 95 560 40l 1,82 
Razlika o 18 -39 44 -23 1,3 27 -10 17 49 -0,02 
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kislih grebenskih legah z borovnica in drugim jagodi
čevjem (ČAS 1996, 1999 b). 

Slovenija 

Primerjava analiz iz podatkov, zbranih v popisih o 
aktivnosti subpopulacij divjega petelina na rastiščih 
v obeh fitogeografskih regijah Slovenije za leti 1999 
in 1998, je pokazala na rahlo težnjo izboljšanja (pre
glednica 2), in sicer v alpskem prostoru, medtem ko v 
dinarskem prostoru stanje stagnira. 

Število popisanih rastišč divjega petelina se je po~ 
večalo za 23, na 592. 

Število aktivnih rastišč se je po analizi zbranih 
podatkov povečalo za 1 8 ali 7 %, s 45,0 % aktivnih 
rastišč leta 1998 na 46,3 % aktivnih rastišč leta 1999. 

Število aktivnih petelinov pa se ni bistveno spremenilo 
in je ostalo l ,8 aktivnega samca na aktivno rastišče . 

Več aktivnih subpopulacij divjega petelina v Slo
veniji leta 1999 je povezana s spremembo v alpskem 
prostoru, ki obsega 80% površin vseh aktivnih popu
lacij v Sloveniji (ČAS 1999 b). To izboljšanje lahko 
pripišemo izboljšanju stanja še primemih habitatskih 
razmer in natančnejšemu popisu leta 1999, ki ga odra
ža tudi 20 novih lokacij aktivnih rastišč. 

4.3 Primerjava dejavnikov ogrožanja subpopulacij 
divjega petelina na propadajočih rastiščih med 
letoma 1999 in 1998 

Iz primerjave ocen iz poudarjenih opisov dejav
nikov ogrožanja propadajočih subpopulacij na ras-

Preglednica 3: Primerjava dejavnikov ogrožanja subpopulacij di v jega petelina na propadajočih rastiščih med letoma 1999 in 1998 

Leto 1999 

Dejavniki ogrožanja rastišč Štev. 
divjega petelina rastišč 

Sečnja starega gozda 4 

Izgradnja gozdnih prometnic 

Gospod. v gozdu spomladi 5 

Gorski turizem - nemir 8 

Vpliv plenilcev in krmišč 4 

Nabiralništvo o 
Divja paša ovac o 
Zaraščanje gozdnih pašnikov _ l o 
Skupno število opisanih rastišč 22 

Slika 1: Divji petelin pri jutranjem petju spomladi 
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1998 Razlika(%) 

Delež(%) Štev. Delež(%) 1999- 1998 
rastišč 

18,2 12 24,5 -6,3 

4,5 3 6,1 -1,6 

22,7 2 4,1 18,6 

36,4 12 24,5 11 ,9 

18,2 8 16,3 1,9 

0,0 4 8,2 -8,2 

0,0 6,1 -6,1 

0,0 5 10,2 -10,2 

100,0 49 100,0 0,0 

Slika 2: Že dolgo je mano, da so star vrzelast iglast gozd z zakisa
n imi tlemi, z borovničevjem in z mravljišči osnovni elementi ha
bitata divjega petelina- območje Pece na 1.400 m n. v. (obe foto: 
Miran Čas) 
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tiščih v letih 1999 in 1998 predvidevamo, da se je tudi 
v letu 1998 poleg premajhnega deleža površin starega 
gozda izrazito povečal negativen vpliv zaradi eksten
zivnega (brezobzimega) gospodarjenja v gozdu v času 
petja in gnezdenja spomladi (za 18,6 % ), zaradi neus
merjenega gorskega turizma (za 11,9 %) in plenilcev, 
še posebno ob preštevilnih krmiščih za visoko divjad 
(npr. divjega prašiča) (za 1,9 %) (preglednica 3). De
jansko stanje glavnih vzrokov ogrožanja populacij pa 
bomo ugotovili z analizami ankete v po pisnem obrazcu 
B analize habita in dejavnikov ogrožanja divjega pe
telina, ki trenutno poteka na vseh rastiščih v Sloveniji. 

Podatki o negativnih vplivih vse bolj ekstenzivnega 
gozdarstva, neusmerjenega gorskega turizma, rekre
acije in plenilskih vrst nas obvezujejo, da bomo z na
ravovarstvenimi pristopi, osveščanjem in zakoni ter s 
prilagojenimi lovskimi, gozdarskimi in prostorskimi 
načrti in ukrepi ustavili negativen trend ogrožanja 
habitatov redkih živalskih vrst kot bogastva naše skup
ne naravne dediščine, katerih značilen predstavnik je 
divji petelin, ki je ponos naših večnamenskih gorskih 
gozdov in krajin. 

5 ZAKLJUČEK 

Kritično stanje populacij divjega petelina v Slo
veniji leta 1998 je bilo potrjeno s primerjavo s popisom 
aktivnosti rastišč leta 1999. 

Stabilne subpopulacije se ohranjajo le še v naravnih 
strukturah gorskih gozdnih ekosistemov in krajin, iz
ginjajo pa z rob nih predelov habitata na osamelih gor
skih masivih na nadmorskih višinah pod 1.000 m, naj
močnejše pa so med 1.400 in 1.600 m, pod gozdno mejo, 
kar so pokazale analize iz leta 1998 (ČAS 1999 b). 

Na 43 neaktivnih rastiščih (7,7 %) je potencialno 
še možno oživiti subpopulacije s prilagojenimi gozd
no- in lovskogojitven imi pristopi za revitalizacijo ha
bitata. 

Med glavnimi dejavniki ogrožanja habitata oziroma 
subpopulacij na rastiščih so po grobih ocenah poleg 
prekomerne sečnje starega gozda tudi povečan nega
tiven vpliv ekstenzivnega gospodarjenja v gozdu v 
času rastitve in gnezdenja spomladi, neusmerjenega 
gorskega turizma in plenilcev, še posebno ob prešte
vilnih krmiščih za visoko divjad (npr. divjega prašiča). 

V teh razmerah slabega številčne ga stanja populacij 
divjega petelina in izumiranja rastišč v robnih ob
močjih habitata, na OE Ljubljana, OE Celje, na neka
terih obljudenih gorskih masiv ih na OE Maribor (Po
horje, Kozjak), na OE Kočevje in OE Postojna (S než~ 
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nik), lahko ohranjanju naravne dediščine redkih žival
skih vrst in večnamenske vloge gorskih gozdov po
magamo le z analizo habitata divjega petelina na vseh 
rastiščih in s prilagojenimi gozdno- in lovskogojitve
nimi ter prostorskimi načrti. 

Uporabniki gorskega gozdnega prostora moramo 
skrbeti predvsem za sonaravne pristope pri rabi narav
nih dobrin in prostora, ki zagotavljajo tudi ohranjanje 
naravne zgradbe habitatov in naravnega življenjskega 
ritma redkih in ogroženih živalskih vrst v občutljivih 
gorskih gozdovih in krajinah. 

V času ekspanzije različnih dejavnosti človeka v 
gorskem prostoru moramo svojo pozornost usmeriti 
na urejanje in organizacijo gorskega turizma izven 
območij habitatov redkih in ogroženih živalskih vrst, 
pristojne lovske in gozdarske organizacije pa morajo 
bdeti nad strokovnim delom in izvajanjem prilagojenih 
načrtov v teh območjih. 

Glede na znane dolgoletne cikluse nihanj popula
cijske gostote (številčnosti populacij) v Sloveniji, s 
povprečno dolžino 25-28 let (ADAMIČ 1974, ČAS 
1996, 1999 c), ter zadnji znan minimum leta 1982 
(LINDEN 1989, ČAS 1996) lahko predvidevamo, da 
je del vzroka velike ogroženosti subpopulacij divjega 
petelina v Sloveniji leta I 999 poleg razgradnje habitata 
zaradi različnih človekovih dejavnosti tudi v fluktua
ciji populacij, kije pri divjem petelinu verjetno v upad
ni fazi in označuje krčenje populacij z robnih območij 
življenjskega prostora (ČAS 1999 b ). 

ZAHVALA 

Za požrtvovalno sodelovanje in neprespane noči pri 
spomladanskem popisu aktivnosti rastišč divjega pe
telina leta 1999 se zahvaljujem številnim lovcem v LD 
in LGO ter gozdarjem na OE ZGS na terenu. Za pod
poro se zahvaljujem prof. dr. Mihu Adamiču z Bio
tehniške fakultete, z Oddelka za gozdarstvo in obnov
ljive vire, za sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 
popisa pa Zavodu za gozdove Slovenije in Marku 
Jonozoviču, univ. dipl. inž. gozd., vodji oddelka za 
usmerjanje razvoja populacij prostoživečih živali v 
gozdnih ekosistemih, ter vsem vodjem na OE ZGS, 
Lovski zvezi Slovenije in taj niku Blažu Kržetu, univ. 
inž. gozd., Skupnosti gojitvenih lovišč in Ivanu Neče
marju, dipL iur., ter Upravi RS za varstvo narave in 
mag. Jani Vidic. Obenem se za sofinanciranje projekta 
zahvaljujem Upravi RS za varstvo narave pri Mini
strstvu za okolje in prostor, enako se zahvaljujem 
Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

GozdV 58 (2000) 5-6 



Č'as. M.: 

ter Ministrstvu RS za znanost in tehnologijo, v okviru 
katerih se raziskava dopolnjuje v CRP gozd. 

Kljub temu da divjega petelina pri nas že od leta 
1984 ne lovimo, se z naravovarstveno raziskavo v 
obdobju 1998-2000 kažeta velika požrtvovalnost in 
vzpodbudna naravovarstvena zavest slovenskih lovcev 
in gozdarjev. 
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Strokovne razprave 
GDK: 907.11 : (497 .12 Triglavski narodni park) 

Ponten zavarovanih območij (parkov) za varstvo narave ter vloga 
Triglavskega narodnega parka v luči zakona o ohranjanju narave in 
mednarodnih standardov za varstvo narave 

!Vlarttn : OLAR * 

Izvleček: 

Šolar, M.: Pomen zayarovanih območij (parkov) za varstvo narave ter vloga Triglavskega narodnega parka v luči zakona o 
ohranjanju narave in mednarodnih standardov za varst·vo narave . Gozdarski vestnik, št. 5-6/2000. V slovenščini, cit. lit. 5. 

Varstvo narave ima sYoje zgodovinske in tr::~dicionalne razloge ter oblike. Zavarovana območja (parki) so eden od načinov ali 
sistemov varovanja in ohranjanja narave. Parki niso nGmenjeni sami sebi , njihova vloga in cilji so jasno določeni. Pravni okviri 
sistema varstva narave v Sloveniji in dogovoljene vsebinske usmeritve ob sodelovanju vseh upravljavcev v prostoru zagotavljajo 
uresničevanje ciljev varstva narave. 

Ključne besede: varstvo narave, zavarovano ohmočje, narodni park, Zakon o ohranjanju narave, IUCN, Triglavski narodni park. 

NARAVA KOT OSNOVNI ELEMENT IZBIRE 
ZA RAZGLASJTEV IN USTANOVlTEV ZAVA
ROVANEGA OBMOČJA 

V razmerju človeka do narave ločimo v grobem 
vsaj tri razvojne dobe. V davni preteklosti so bili ljudje 
še neobčutljivi na lepote narave. Narava, posebej div
jina, je odbijala in nadvladovala človeka. Človek si je 
mnoge naravne pojave razlagal kot mistična dejanja. 
V novem veku, predvsem v humanizmu, se je v člo
veku vzbudilo še neopredeljeno hrepenenje po spozna
vanju narave. Tretje obdobje pa se je začelo na pre
lomu 18. in 19. stole~ia, ko je bilo v času razsvetljen-

* M. Š., univ. dipl. inž. gozd., Javni zavod Triglavski narodni 
park, SLO 
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stva, romantike in prebujanja narodov vse več pozor
nosti namenjene naravi in pokrajini. S spoznavanjem 
narave pa so se ljudje začeli zavedati tudi njene ogro
ženosti. Preučevanje nedotaknjene narave je pred
stavljalo izjemen pomen za raziskovalno delo in nova 
naravoslovna spoznanja. V 2. polovici 19. stoletja, ko 
so v Evropi popisovali naravo in pripravljali velike 
evidence naravnih vrednot, se je ob pobudah za za
varovanje posameznih vrst (predvsem rastlinskih), v 
Zdmženih državah Amerike začelo ustanavljanje na
rodnih parkov. Tako je bil leta 1872 ustanovljen prvi 
narodni park na svetu - Yelowstone. Narodni parki 

Triglav - gora in simbol tudi za razvoj varstva narave v Sloveniji 
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sicer niso najstarejša oblika zavarovane narave; pred 
njimi so bili predvsem iz znanstvenoraziskovalnih 
pobud ustanovljeni naravni rezervati. Narodni parki 
v Severni Ameriki so bili zgled in vzpodbuda za po
dobna prizadevanja tudi drugod po svetu. Še najbolj 
jih je potrebovala Evropa in jih v začetku 20. stoletja 
tudi začela ustanavljati. 

2 POMEN ZAVAROVANIH OBMOČIJ- NAROD
NIH PARKOV ZA VARSTVO NARAVE 

Ideja o varstvu narave in o munosti ohranitve njenih 
ogroženih delov je starejša od samega nastanka na-

Gozd v Mali Pišnici 

rodnih parkov, vendar je vse do dejanskih prvih usta
novitev narodnih parkov ostajala v krogu razsvetljen
cev in daljnovidnih posameznikov. Idejo varstva na
rave so prav narodni parki na najbolj neposreden in 
primeren način približali široki javnosti. Zato so narod
ni parki še danes simbol naravovarstvenih prizadevanj. 
V narodnih parkih je pooseb!jena želja ljudi po izgub
ljenem raju, v parke se ljudje zatekajo, da vsaj za 
kratek čas spet najdejo stik z naravo, ki jo sicer vsak
danje življenje vse bolj odtujuje. 

Današnji politični, upravljavski ali znanstveno
raziskovalni pristopi k izbiri in ustanovitvi neke pokra
jine za zavarovano območje narave so seveda različni, 

Mali Peričnik 

Info table so med drugim namenjene tudi vzgoji in izobraževanju Vrsnik- preplet naravne in kulturne krajine (vse foto : Martin Šolar) 
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vendar metodološko dodelani in podprti z raziskavami 
ter z vsesplošnim naravoslovnim in družboslovnim po
znavanjem območja. Skupni element je narava, ki je 
in mora biti osnovni element izbire za razglasitev in 
ustanovitev zavarovanega območja. Dejstvo je, da so 
bila v preteklosti mnoga območja razglašena za parke 
preprosto zato, ker je bila pokrajina lepa, narava pa je 
na pobudnike naredila izjemen vtis predvsem z estet
skega vidika. Sam pojem narave, ki ga lahko defini
ramo s celoto živih in neživih pojavov, ki so nastali 
neodvisno od človeka, ostaja pri naravovarstveni de
javnosti povsod po svetu osnovni in najpomembnejši. 

Pri ustanavljanju zavarovanih območij sta bila ved
no prisotna dva osnovna motiva: izjemnost neke po
krajine ali njenega dela ter ogroženost zaradi človeko
vih posegov. Iz tega izhajajoč cilj vseh zavarovanih 
območij (parkov) na svetu je v prvi vrsti ohranjanje 
in varovanje narave, ponekod pa tudi ohranitev izjem
nih kulturnih vrednot vsenarodnega in mednarodnega 
pomena. Če so deli parkov poseljeni, se mora v po
sameznih območjih zagotavljati ustrezne možnosti za 
razvoj in preživljanje tamkajšnjega prebivalstva 
(LUKAN KLAVŽER 1 ŠOLAR 1996). 

Posebno vredni deli narave, kijih lahko imenujemo 
naravne znamenitosti, naravna dediščina oziroma gle
de na nov Zakon o ohranjanju narave, naravne vred
note, imajo na nek način antropogeni izvor. Človek 
seveda ni vplival na njihov pojav, je pa seveda bil tisti, 
ki je del narave označil kot posebno vreden, kot dediš
čino oziroma določil tiste dele narave, ki so bili spo
znani za naravne vrednote. Deli narave, spoznani za 
naravne vrednote, predstavljajo pravzaprav Je zelo 
majhen delež vsega naravnega okolja. Praviloma se v 
pokrajini, kjer je naravnih vrednot največ, najprej po
javijo težnje po zavarovanem območju, po ustanovitvi 
parka. Naravovarstvena stroka je v glavnem že prešla 
s točkovnega varstva naravnih vrednot na celostno 
varovanje v obliki zavarovanih območij oziroma v 
obliki varstva habitatov. Prav v celostnem varovanju 
je največji pomen zavarovanih območij za varstvo 
narave. Točkovno varstvo ali ozko varstvo lokalitete 
naravne vrednote ni zagotovilo za učinkovito varovanje, 
predvsem je težko preprečevati posredne vplive okolja. 

V Sloveniji so strokovne naravovarstvene službe 
pripravile inventar najpomembnejše naravne dediš
čine. Na osnovi določil novega Zakona o ohranjanju 
narave naravovarstveniki pripravljamo sezname na
ravnih vrednot. Ti se določajo na osnovi strokovnih 
meril vrednotenja, ki so izjemnost, tipičnost, kom
pleksna povezanost, ohranjenost, redkost ter ekosis
temska, znanstvenoraziskovalna ali pričevalna po-
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membnost. Minister določi naravne vrednote in jih 
razvrsti na naravne vrednote državnega ali lokalnega 
pomena ter predpiše podrobnejše varstvene in razvojne 
usmeritve za varstvo naravnih vrednot. Glede na lo
kacije in gostitev naravnih vrednot se odloča o mož
nosti zavarovanja naravnih vrednot v okviru zavaro
vanih območij. Zakon o ohranjanju narave (Ur. list 
RS, 56/99) loči ožja in širša zavarovana območja. Ožja 
so naravni spomeniki ter strogi naravni rezervat, širša 
pa so parki- narodni, regijski in krajinski. 

3 VLOGA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PAR
KA V LUČI ZAKONA O OHRANJANJU NARA
VE IN MEDNARODNIH STANDARDOV ZA 
VARSTVO NARAVE 

Narodni parki že sami po sebi pomenijo dovolj 
visoko raven zavarovanja s poudarjeno nacionalno 
vrednoto. Vrednota narodnega parka je v zavesti lj udi 
v splošnem zelo cenjena, drugače pa je med uprav
ljavci in prebivalci oziroma lastniki zemljišč v narod
nem parku. Pri upravljanju narodnih parkov gre prav
zaprav le za dve možni poti. Pri prvi gre za pošteno 
naravovarstveno in parkovno usmeritev, ki trdno in 
odločno vztraja pri uveljavljanju upravljavskih ciljev, 
ki edini zagotavljajo varstvo, ohranitev in sonaravni 
razvoj v skladu s cilji zavarovanja in upravljanja. Dru
ga pot pa je le navidezno varstvo, kjer se za tablo in 
napisom narodni park skrivajo vse mogoče aktivnosti, 
narodni park pa v takih primerih pomeni le ku liso za 
nekatere druge cilje, oziroma dovoljuje kompromise 
do take mere, da so pravi parkovni upravljavski cilji 
povsem v ozadju. Res da so cilji upravljanja v na
rodnih parkih lahko specifični glede na različne fi
zičnogeografske in biotske danosti, glede na lastništvo 
in interese, vendar mora obstajati nek skupen ime
novalec. Upravljavske kategorije IUCN (World Con
servation Union) za zavarovana območja in njihove 
definicije so prav gotovo tisto merilo za upravljanje 
parkov, ki zagotavlja uresničevanje naravovarstvenih 
parkovnih ciljev, do neke mere pa tudi primerljivost 
med zavarovanimi območji. 

Namen parkov je praviloma zapisan v uvodnih čle
nih ustanovitvenih aktov. V primeru Triglavskega na
rodnega parka (TNP), edinega narodnega parka v Slo
veniji, je tako v l. členu Zakona o TNP zapisano: "Z 
namenom, da se ohranijo izjemne naravne in kulturne 
vrednote, zavaruje avtohtono rastlinstvo, živaJstvo in 
naravne ekosisteme ter značilnosti neživega ·sveta, 
zagotovi z naravnimi danostmi usklajen nadaljnji raz
voj kmetijstva in gozdarstva, ohrani in razvija kulturna 
krajina ter zagotovi razvoj in materialne pogoje za 
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življenje in delo prebivalcev v osrednjem delu Julijskih 
Alp, omogoči delovnim ljudem in občanom ter drugim 
obiskovalcem uživanje naravnih in kulturnih vrednot 
ter rekreacije v naravi v tem prostoru in dopolni do
sedanje varovanje, se s tem zakonom določi osrednji 
del Julijskih Alp za naravni park pod imenom Tri
glavski narodni park." 

TNP ima v Sloveniji in tudi v tujini zaradi svojega 
imena, zgodovine, simbolnega in tradicionalnega po
mena več kot le naravovarstveno vlogo. Narodni parki 
so namenjeni tudi vzgoji in izobraževanju, razisko
vanju ter obiskovanju. TNP ima, podobno kot drugi 
narodni parki, posebno nosilno vlogo pri promociji in 
uresničevanju naravovarstva. 

Narodni park natančneje določa tudi nov Zakon o 
ohranjanju narave (Ur. list RS, 56/99). V 69. členu tega 
zakona je narodni park opredeljen kot veliko območje 
s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko 
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je 
prisotna prvobitna narava z ohranjeni mi ekosistemi in 
naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka 
so lahko tudi območja večjega človekovega vpliva, ki 
pa je z naravo skladno povezan. 

Zakon o TNP ureja varovanje znotraj narodnega 
parka v dveh stopnjah. V TNP imamo osrednje in rob
no območje. V osrednjem območju prevladujejo nara~ 
vovarstveni interesi, vse dejavnosti so podrejene var
stvu naravnega okolja, zato je uzakonjena strogo var
stvo in več prepovedi. V robnem območju pa živijo in 
gospodarijo ljudje. Tu imata ob manj strogem varstvu 
narave in kulturne krajine svoje mesto sonaravni razvoj 
in sonaravno gospodarjenje. Varstveni ukrepi v robnem 
območju so prilagojeni prvinskemu gospodarjenju in 
razvoju domačinov, zato je omejitev manj. 

3.1 Mednarodni standardi varstva narave in 
upravljanja v zavarovanih območjih 

IUCN je svetovna zveza za ohranitev narave. De
luje v okviru Združenih narodov. Uvrščamo jo med 
vladno-nevladne organizacije na svetovni ravni, saj 
združuje države članice, vladne agencije in nevladne 
organizacije. Slovenija je članica IUCN od leta 1993, 
Uprava RS za varstvo narave paje včlanjena kot vlad
na agencija (SKOBERNE 1997). 

Novi Zakon o ohranjanju narave (Ur. list RS, 56/99) 
med drugim daje tudi pravno osnovo za upoštevanje 
meril in standardov mednarodnih organizacij, katerih 
članica je Republika Slovenija. Te standarde je na 
osnovi Zakona o ohranjanju narave potrebno upošte
vati pri določanju vrste zavarovanih območij (53. 
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člen), zavarovana območja se ustanavljajo tudi za ure
sničevanje mednarodnih oblik varstva območij narave 
(67. člen), prav tako paje v narodnih parkih potrebno 
izvesti conacijo v skladu in z upoštevanjem med
narodnih varstvenih standardov in kriterijev (69. člen). 
Tu mislimo predvsem na upravljavske kategorije 
IUCN. V TNP gre pretežno za II. in V. kategorijo 
IUCN. V II. kategoriji je varstvo narave še posebej 
poudarjeno~ saj gre za območja, kjer je vsaka načrtna 
gospodarska raba izključena, možni so le ukrepi za 
vzdrževanje naravnega ravnotežja in posegi brez po
večanj obstoječe infrastrukture (poti, počivališča, 
oprema za obiskovalce, planinske koče). V V. katego
riji pa je podobno kot v robnem območju dopuščeno 
sonaravno gospodarjenje in razvoj domačega prebi
valstva ob upoštevanju meril varstva narave in kulturne 
krajine. 

4 ZAKLJUČEK 

Ne glede na različne predstave in poglede na namen 
in vlogo zavarovanih območij oziroma narodnih par
kov je osnovna vloga le-teh varovanje in ohranjanje 
narave. V evropskem alpskem prostoru se naravno 
okolje tesno prepleta s kulturno krajino. Človek je 
namreč v preteklosti sooblikoval to krajino in je del 
nje. Zato v Triglavskem narodnem parku posvečamo 
skrb in pozornost tudi varovanju kulturne krajine in 
kulturne dediščine. Kakovostnega in učinkovitega oh
ranjanja kulturne krajine pa ne more biti brez sodelo
vanja prebivalcev oziroma lastnikov, zato v robnem 
območju parka spodbujamo sonaravni razvoj ter pr
vinski, tradicionalni način rabe prostora. Ob osnovni 
naravovarstveni vlogi pa so parki povsod po svetu
to velja tudi za Triglavski narodni park - namenjeni 
tudi vzgoji in izobraževanju, raziskovanju ter obisku 
oziroma doživljanju narave. 
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Aktu amo 

\esti z Zavoda za gozdove Slovenije 

Junija in julija 2000 sta Zavod za gozdove Slovenije 
in Turistična zveza Slovenije organizirala dve posve
tovanj i. 

Dne 14. junija je bilo v Črni na Koroškem posve
tovanje o kolesarjenju v gozdu in gozdnem prostoru. 
Gostitelja posvetovanja sta bila hotel Club Krnes v 
Črni na Koroškem z direktorjem Dušanom Štruclom 
in župan občine Črna na Koroškem, Ivan Stakne. Hotel 
Club Kmes je kolesarjenje uspešno vključi_! v svojo 
turistično ponudbo, kar je direktor predstavil v svojem 
referatu na posvetovanju. 

Program posvetovanja je obsegal 5 referatov: 
- Krajinski vidik v razvoju turizma zgornje Mežiške 

doline (Milan Golob, Zavod za gozdove Slovenije) 
- Kolesarjenje kot del turistične ponudbe in informa

cija o strategiji državnega kolesarskega omrežja Slo
venije (Tomaž Marinko, Turistična zveza Slovenije) 

- Gorsko kolesarjenje v turistični ponudbi Črne na 
Koroškem (Dušan Štrucl, hotel Club Kmes, Črna na 
Koroškem) 

-Vplivi gorskega kolesarjenja na gozd (Gorazd 
Mlinšek, Zavod za gozdove Slovenije) 

- Pogledi gozdarskega inšpektorja na gorsko kolesar
jenje (Drago Križan, Inšpektorat za kmetijstvo in 
gozdarstvo) 

Udeleženci posvetovanja so razpravljali o označitvi 
kolesarskih poti v gozdu in gozdnem prostoru, o ločitvi 
rekreacijskega in tekmovalnega, zlasti ekstremnega 
kolesarjenja, o varovanju narave in osveščanju ko
lesarjev ter o predlogu za spremembo sedanje uredbe 
o kolesarjenju v. naravnem okolju. Prevladujoče je bilo 
mnenje, da je kolesarjenje v gozdu in gozdnem pro
storu privlačna oblika rekreacije, ki vnaša v naravno 
okolje manj tujkov kot motorizirani turisti, vendar 
mora biti urejeno, načrtno, poleg tega pa je potrebno 
kolesarje usmerjati na določene poti in jih osveščati 
za odgovoren odnos do uarave. 

Posvetovanja se je udeležilo 33 udeležencev. Po 
posvetovanju so si ogledali gozdno učno pot Teber v 
Črni na Koroškem. 
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Gozdne učne poti postajajo vse bolj tudi turistično 
zanimive. O tem so govorili udeleženci posvetovanja 
o vlogi in pomenu gozdnih in drugih učnih poti v tu
ristični ponudbi Slovenije, ki je bilo 6. julija v hotelu 
Plesnik v Logarski dolini. Gostitelj je bilo Turistično 
društvo Logarska dolina. V programu posvetovanja je 
bilo 5 referatov: 
-Kako izvršujemo zaključke zadnjega posvetovanja 

o gozdnih učnih poteh (mag. Janez Pogačnik, Turis
tična zveza Slovenije) 

- Aktivnosti Zavoda za gozdove Slovenije pri razvoju 
gozdnih učnih poti (Tone Lesnik) 

- Vključevanje učnih poti v turistično ponudbo na pri
meru Logarske doline (Avgust Lenar, Turistično 
društvo Logarska dolina) 

- Vključevanje učnih poti v turistično ponudbo na 
Kočevskem (Bojan Kocjan, Zavod za gozdove 
Slovenije) 

- Aktivnosti Turistične zveze Slovenije pri razvoju 
turističnih učnih poti (Alojz Šoster, Turistična zveza 
Slovenije) 

V razpravi so udeleženci spregovorili o gozdnih 
učnih in drugih poteh v svojih turističnih in gozdnih 
območjih, največ pa je bilo govora o strategiji na
daljnjega razvoja teh poti ter o upravljanju z njimi. V 
referatu o aktivnostih Zavoda za gozdove Slovenije 
pri razvoju gozdnih učnih poti je bil prikazan pregled 
gozdnih učnih poti. Trenutno je v Sloveniji 60 gozdnih 
učnih poti, njihova skupna dolžina pa je več kot 260 
km. Največ gozdnih učnih poti upravlja Zavod za goz
dove Slovenije. 

Posvetovanja se je udeležilo 31 udeležencev. 
Gostitelj je udeležencem prikazal Logarsko dolino z 
multivizijo in z ogledom gozdne učne poti Logarska 
dolina. 

Tone Lesnik 
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Les l\ot kurivo 
"ikt> POGA ·,NlK *. Robert KRAJ C*"' 

Obnovljivost vira, domačnost, razvoj tehnologij 
priprave in rabe ter cenovna konkurenčnost dvigujejo 
pomen lesa kot vira energije. Za učinkovito rabo lesa 
v energetske namene je potrebno tudi znanje o zgradbi 
in lastnostih lesa . Del tega predstavljamo v pnspevku. 

Osnovna značilnost vseh kuriv je kurilna vrednost. 
Kurilna vrednost lesa je količina toplote, ki jo vsebuje 
masna ali prostorninska enota pri določeni vsebnosti 
vode (kWh/m3) . Ločimo spodnjo in zgomjo kurilno 
vrednost (Šurnarska enciklopedija, 1987) . 

Spodnja knri Ina vrednost lesa je toplota, ki se spros
ti pri popolnem zgorevanju 1 kg lesa, voda iz goriva 
pa izhlapi. Spodnja kurilna vrednost je vedno manjša 
od zgornje, in sicer za količino toplote, ki se porabi 
pri zgorevanju za uparitev v lesu vsebovane vode 
(uparilna toplota). 

Na kurilno vrednost lesa vplivajo naslednji dejav
niki : 
l. vsebnost vode ali vlažnost lesa 
2. kemična zgradba 
3. gostota 
4. drevesna vrsta in deli drevesa 
5. zdravstveno stanje 

Vsebnost vode v lesu predstavlja razmerje med 
maso vode in skupno maso lesa in vode. Vlažnost lesa 

Iz domače in tuje prakse 

pa je razmerje med maso vode in maso popolnoma 
suhega lesa. 

Voda v lesu je prosta (ni vezana na lesno snov) in 
vezana (v celičnih stenah). Les začne oddajati vodo 
takoj po poseku. Najprej izhlapeva prosta voda, s čimer 
postaja les lažji. Ko izhlapi vsa prosta voda (v pov
prečju ima les takrat JO-odstotno vlažnost), začne iz
hlapevati vezana voda. Pr) tem postane les higro
skopski in začne spreminjati volumen in dimenzijo. 

Glede na vsebnost vode v lesu ločimo: 
- svež les (t.akoj po poseku), ki ima vlažnost nad 40 %, 
- gozdno suh les (približno pol leta po poseku), ki ima 

vlažnost od 20 do 40 %, 
- zračno suh les (daljše sušenje na zračnih skladiščih) , 

ki ima vlažnost do 15 %, 
- tehnično suh les (umetno sušenje), ki ima vlažnost 

od 6 do 12 %. 

Voda v lesu zmanjšuje kurilno vrednost (1 O% vode 
zmanjša kurilno vrednost za 12 %). Če kuri mo gozdno 
suh les, porabimo l/4 energije, uskladiščene v lesu, 
za izparevanje vode. 

Kemična zgradba: les (sekundami ksilem) je glav
no prevodno in mehansko tkivo drevesa. Nastaja z 
delitvvo celic na notranji strani kambija. Les sestav
ljajo naslednji elementi : ogUik (50%), kisik (43 %), 

Grafikon 1: Masa in kurilna vrednost 1 mJ !esa smreke in bukve v odvisnosti od vsebnosti vode v% 
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vodik (6 %) in dušik ( 1 %). Kemična sestava lesa pa 
je sledeča: celuloza ( 40-50 %), herniceluloze (24-33 %), 
lignin (20-35 %) in spremUajoče snovi (škrob, sladkor, 
smola, čreslovina, barvila, strupi; 3-4 %). Kurilna 
vrednost posameznih sestavin ni enaka (na primer 
lignin ima višjo kurilno vrednost kot celuloza, zato je 
kurilna vrednost iglavcev, ki imajo več lignina pri 
enaki masni enoti , višja kot pri listavcih). 

Gostota: je masa določenega volumna lesa (kg/m1). 

Gostota je odvisna od drevesne vrste (listavci imajo 
večjo gostoto kot iglavci), časa sečnje (gostota narašča 
z vsebnostjo vode), dela drevesa (koreničnik, vejevina 
in jedro vina imajo višjo gostoto) in starosti lesa. Go
stota lesa vpliva na sušenje, kurilno vrednost in proces 
zgorevanja (les z večjo gostoto zgoreva počasneje). 

Pn:gkdn1t:;1 1 Spreminjanje gostote z vsebnostjo vode 

Drevesna Svež. 1es Zračno suh 
vrsta (kg/rn3) les (kg/m3) 

S mre ka 960 (beljava). 520 Uedrovina) 470 

Bor 980 (beljava), 550 Uedrovina) 520 

Jel ka 980 (be lja va). 51 O Uedrovina) 450 

Bukev 1.060 720 

Gaber 970 830 

Hrast 1.000 700 

Kostanj 1.060 570 

Topol 900 450 
.. 

V1r: TehnologiJa lesa 1 (CERMAK 1998) 

Drevesna vrsta in deJ drevesa: različna gostota 
in kemična sestava drevesnih vrst in delov drevesa 
vplivata na kurilno vrednost lesa. 

Zdravstveno stanje: ohranjenost lesa bistveno 
vpliva na kurilno vrednost (trohneč les ima manjšo 
gostoto in s tem tudi nižjo kurilno vrednost). 

Poznavanje naštetih dejavnikov nam omogoča pra
vilno izbiro in pripravo Jesnega kuriva. Pri uporabi lesa 
za kurjavo naj bi upoštevali naslednja pravila: 

l. Za ogrevanje izberemo les listavcev, ki ima večjo 
gostoto in zato višjo kuri Ino vrednost na m3

. Za kuho 
in peko pa izberemo les iglavcev, ki ima večjo kurilno 
vrednost na kg (izgoreva hitreje in intenzivneje). 

2. Les za kurjavo je najbolje posekati, ko je vseb
nost vode v lesu najnižja (v poznem jesenskem ali 
zimskem času). 

3. Z razžagovanjem in cepljenjem pospeši mo su
šenje !esa. Pripravljen les naj se suši v pokritih in 
zračnih skladovnicah vsaj šest mesecev. 

Izbiro vrste lesa in oblike kuriva moramo prilago
diti namenu in kurilni napravi . 

Za lažje preračunavanje in primerjavo med raz
ličnimi oblikami lesnega kuriva so v preglednici 3 
predstavljeni količinski ekvivalenti za posamezne obli
ke kuriva, v preglednici 4 pa so predstavijeni ener
getski ekvivalenti med lesom in kurilnim oljem. 

Poznavanje energetskih ekvivalentov je pomembno 
pri računanju letnih stroškov ogrevanja z različnimi 
energenti. Še posebej pomembni pa so ti izračuni pri 
zamenjavi kurilnih naprav (na primer prehod iz lesa 
na kurilno olje ali obratno). 

Na primer: Energetska vrednost 1 m' zračno suhega 
bukovega lesa je ekvivalentna energetski vrednosti 
300 !lahkega kurilnega olja. Če porabi gospodarstvo 
letno 3.000 1 kurilnega olja, bi ob prehodu na les letno 

Prcgkdmca ~ . Kurilna vrednost zračno suhega lesa in iu1rilnega olja 

Drevesna vrsta 
MJ/kg 

Beli gaber !3,31 

Bukev 14,84 

Hrast 14,44 

Topol 13,52 

Povprečno listavci 14,10 

Smreka 15,60 

Je lka 15,45 

Rdeči bor 16,96 

Povprečno i$1avci 15,70 

Skupno povprečje 14,56 

Km·ilno olje 
.. 

Vir: Sumarska cnc1kloped1p 
l kWh=3 ,6MJ 
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MJ/m 3 

11 .047 

10.685 

9.964 

6.084 

8.985 

7.332 

6.952 

8.819 

7.737 

8.801 

Kurilna vrednost 
M.l/pm1 kWh/kg kWh/m3 kWh/pnn 

7.733 3,70 3.069 2.148 

7.479 4,12 2.968 2.078 

6.975 4,01 2.768 1.938 

4.259 3,76 1.690 1.183 

6.289 3,92 2.496 1.747 

5.132 4.33 2.037 1.426 

4.866 4,29 1.931 1.352 

6.173 4,71 2.450 1.715 

5.416 4.36 2.149 1.504 

5.997 4,04 2.444 1.665 

MJ/kg kWh/kg MJ/l kWh/f 

42,0 11,7 36,4 10,1 
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porabili od 1 O do 15 m-' zračno suhega lesa listavcev 
ali 30 do 45 nasutih m' lesnih sekancev ali 14 do 18 
prostomih metTov polen (zračno suha polena listavcev) 
(vrednosti so okvirne in odvisne predvsem od kuriva 
in od kurilne napra\'e). 

l'rcg k dnk;1 -1 : Energetski ekvivalenti 

Lesno kurivo 1.000 1 kurilnega olja 

Zračno suh les listavcev 4-5 m1 

----------F=~~--~~----~ 
Zračno suh les i.:;;..gl_av_c_e_v ____ --+-_____ 6_-~7 ~m~J ~~.......,... 

Z račno suhi lesni sekanci 10-15 nasut ih m1 

(razli čne dreves_ne_,_' r_st_e ):....._~--'-------~-~~----' 

Pr<!gkdnil'ct 3: Količinski ekvivalenti posameznih oblik lesnega kuriva 

Enote G li Polena ( 1m) Po lena (30 cm ) Polena (30 cm) Lesn i sekanci 
(zložena ) (zlo žena) (n asuta) (< :)cm) 

Enota 1 rn 3 
1 

1 pnn 1 pnn 1 nasuti m-' 1 nasuli m' 

Goli 1 m1 1 1,4 L2 2 ~ 

.J 

Po lena ( 1m) (zložena) 1 prm 0.11 o ,85 1.4 2,1 

Polena (30 cm) (zložena) 1 pnn 0,83 1,2 1.67 2,55 

Polena (30 cm) (nasuta) l nasuti m-' 0.5 0,7 o ,6 1.5 
Lesni sekanci (< 5 cm} 1 nasuti m1 0.33 0,46 o .40 0,66 

Vir: Heizen mit Holz, 1995 

Gozdarstvo v času in prostoru 

Gozdna delavnica BirdLifa v Latviji 
Mirko PER ŠEK* 

V Latviji, v bližini Rige v kraju Valgums (naci
onalni park Kemeri),je bila od 13. do 16. januarja 2000 
evropska delavnica o gozdnih habitatih za ptice. Orga
nizirala jo je mednarodna naravovarstvena organi
zacija BirdLife, ki združuje predvsem nevladne orga
nizacije po vsem svetu. Udeležili so se je predstavniki 
iz 20 evropskih držav. Med temi so bili večinoma 
gozdarski strokovnjaki, ki se ukvarjajo tudi z nara
vovarstvom in pticami. Iz Slovenije sva se delavnice 
udeležila Mirko Perušek z Zavoda za gozdove Slo
venije, OE Kočevje, in Leon Kebe iz Društva za opa
zovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS- Bird
Life). 

Namen delavnice v Latviji je bil predstaviti pro
blematiko habitatov za ptice v gozdovih; se dogovoriti 
za reševanje omenjenih težav, določiti ključna pod
ročja delovanja; se dogovoriti za potencialno sode
lovanje z drugimi organizacijami ter poveča(i pretok 
informacij. 

Udeležence je pozdravil latvijski minister za okolje, 
Vents Baloids, vodja gozdarskega oddelka na fakulteti, 
Arvids Ozo1s, ter direktor nacionalnega parka, Andis 

* M. P .. univ. dipl. inž. gozd, Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Kočevje. Rožna ul. 39, Kočevje, SLO 
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Liepa. Najprej so domači in tuji strokovnjaki z referati 
predstavili problematiko, zadnji dan paje bil namenjen 
diskusiji, oziroma delavnici. 

Latvija je trikrat večja od Slovenije (6,5 miUonov 
ha), od tegaje gozda 44 %. Večinoma so lo borealni 
gozdovi bora (40 %), breze (24 %) in smreke (20 %) . 
16 %je še trepetlike, sive in črne jelše, jesena ter 
hrasta. Odraslih gozdov imajo le 17%. Mladih gozdov 
je 14 %, ostalo so doraščajoči gozdovi . Največ je iz
ključno gospodarskih gozdov (70 %), gozdov z omeje
nim gospoda~jenjem je 18 %, zavarovanih gozdov pa 
12%. 

Pogosti so gozdni požari na 200 do 500 ha na leto. 
Naravne obnove je slaba polovica. Sadijo v glavnem 
smreko in bor. 

Domači ornitolog Maris Strazdsje predstavil ptice 
in gozdove v Latviji. V gozdovih se razmere spremi
njajo ter s tem vpliv človeka na ptice in njihove habi
tate. Med drugo svetovno vojno so z lovorn zmanjšali 
populacijo divjega petelina za 80 %. Danes imajo te
žave zaradi zmanjševanja deleža starega gozda, kjer 
imajo petelini rastišča. Sedaj narašča število črnih 
štorkeU (prib\. 1.000 parov). Tudi črne štorklje so zelo 
odvisne od gospodarjenja, saj primanjkuje visokih 
dreves, starih nad 200 in več let, kjer gradijo gnezda. 
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c;ozclarstvo v č .. asu in l)rostoru 

V gozdovih primanjkuje dupel. Zlato v ranka je vedno 
bolj ogrožena ravno zaradi sečnje votlih dreves. Poleg 
sečnje ogrožajo ptice kune in rakuni, talne gnezdilce 
pa preštevilni divji prašiči in lisice. Od žoln je pogosta 
črna žalna (en par/km2), redkejša sta srednji in 
belohrbti detel. Triprsti detel se pojavlja pogosteje tam, 
kjer je več odmrlega drevja (gozdni požari). Od leta 
1991 so se sečnje povečale za trikrat, in to predvsem 
v privatnih gozdovih. 52% latvijskih gozdov je bilo v 
zadnjih osmih letih v sečnji (vse vrste sečenj, največ 
pa golosečenj). Veliko je črnih sečenj. Največ teh 
gozdov so posekali v okolici glavnega mesta Rige. 
Vendar je v zadnjem času golosečenj manj, ker ni več 
starega drevja. 

Zoltan Waliczky iz BirdLifaje predstavil strategijo 
varstva habitatov v evropskih gozdovih. V Evropi je 
potrebno natančneje opredeliti ogrožene vrste in varst
veni status ter natančneje določiti ključne habitate za 
posamezne vrste ptic. Bird Life bo oblikoval različne 
delovne skupine za različna področja. Prioritetni bio
topi so travišča in agrikulturna krajina, potem pa bo
realni gozdovi in gozdovi zmernih klima tov. Možnosti 
za varstvo so z uveljavljanjem mednarodnih orodij 
(konvencije, dogovori, deklaracije ipd.). Za dosego teh 
ciljev je potrebno uporabiti tudi politične in ekonom
ske inštrumente. Izdelati je potrebno varstvena pripo
ročila. Najbolj ogroženi gozdovi v Evropi so: obrežni 
gozdovi, gorski gozdovi, nižinski gozdovi zmernih 
klimatov in borealni gozdovi. Mediteranske gozdove 
in makijo pa ogrožajo paša, ogenj, plantaže neavto
htonih vrst in goloseki. 

Cilji so ločeni po posameznih vrstah gozdov, v 
osnovi pa naj bi izdelali mrežo zaščitenih gozdov, 
ohranili večje gozdne komplekse, naravne drevesne 
vrste, obnavljali gozdove z naravno obnovo, prenehali 
uporabljati pesticide in druge kemikalije v gozdu, po
večali delež posamičnega in skupinskega prebiranja 
drevja za sečnjo, zmanjšali goloseke ter povsod začeli 
gospodariti na t. i. sonaraven način. 

Dr. John Fanshaweje predstavil BirdLifeovo med
narodno globalno gozdarsko strategijo. Podal je primer 
Kenije, kjer sedaj poteka fragmentacija gozda, kar se 
je pred stoletji dogajalo v Evropi. Poskušajo ohraniti 
večje gozdne komplekse primarnega gozda, da bi s tem 
ohranili vrste, ki so občutljive na t. i. robni efekt. 
Pričeli so z vzgojo in izobraževanjem domačinov, kar 
je največje zagotovilo za uspeh. Poleg tega je po
memben stalen monitoring gozdnih vrst, saj le-te naj
bolje kažejo na spremembe in trend. 
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Na svetuje ogroženih 893 vrst ptic, od teh je 74% 
gozdnih vrst. 90 % terestričnih vrst je ogroženih v 
Ameriki. 

Dr. Christoph Wildburger je imel predavanje na 
temo ministrske konference o zaščiti gozdov in na 
temo Evropskih procesov. Predstavil je različne ravni 
delovanja, od ekspertnih do političnih. Prva konfe
renca na to temo je bila leta 1990 v Strassburgu, druga 
leta 1993 v Helsinkih. Pojavile so se zahteve po so
naravnem gospodarjenju z gozdom kot generalnim 
vodilom za ohranitev biotske pestrosti v evropskih 
gozdovih. Wildburger je omenil delovni program ohra
nitve in varstva diverzitete v EU 1997-2000, lizbonsko 
konferenco 98. Vsaka država naj bi imela razvojni 
program (družbeni, ekonomski, varstveni, monitoring 
ekosistemov). Pri tem so pomembna sodelovanja z 
nevladnimi naravovarstvenimi organizacijami. 

Harri Karjalainen z WWF je predstavil njihovo 
kampanjo "gozdovi za življenje". V zadnjih tridesetih 
letih je vsako leto izginilo 12 milijonov hektarov goz
dov in ta trend še vedno grozi. Predstavil je kriterije 
ohranjenih gozdov. Po teh kriterijih je v Evropi najvišje 
Švica (o Sloveniji ni imel podatkov). WWF želi spre
meniti globalne procese, osnovati zaščitena območja 
ipd. Težava je pogosto v tem, ker se mnogo stvari 
dogovori, kasneje pa se v praksi tega ne izvaja. V 
Evropi manjka aktivno varstvo, npr. nadzorovan! po
žari v zavarovanih borealnih gozdovih. Naravovar
stvene organizacije morajo dobiti čim več argumentov 
za zavarovanje posameznih območij (modeli zašči
tenih območij ipd.). 

Hannah Scrase iz Velike Britanije je predstavila 
FSC- gozdarski certifikatni sistem. FCS je nevladna, 
neprofitna organizacija s 356 člani. Certifikatna telesa 
imajo v različnih državah (ZDA, Velika Britanija, Ka
nada, Švica idr.). 90 velikih družb prodaja svoje pro
dukte samo s certifikati. V FSC je vključenih trideset 
držav na petih kontinentih. Certificirajo čez 500 pro
izvodov, od papirja, pohištva do filmov. Principi in kri
teriji za gozdarstvo so: okoljski vpliv, načrti gospo
darjenja, monitoring oziroma stalno spremljanje stanja 
gozdov, pomen varstva gozdov. FSC začne delovati 
na nacionalno ali lokalno iniciativo z lokalnimi stan
dardi (npr. na Švedskem je standard 5% zavarovanih 
gozdov brez ukrepanja) ter v povezavi z domačimi 
okoljevarstvenimi nevladnimi organizacijami. 

Posamezni predavatelji so predstavili posebnosti 
gospodarjenja v gozdovih ter njegov pomen za· ptice. 
Na Škotskem so v preteklosti posadili veliko plantaž 
iglavcev. V devetnajstem stoletju so ponovno naselili 
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divjega petelina, ki se uspešno raztru1ožuje. Pogin pe
telinov je razmeroma velik zaradi številnih žičnih ograj 
in plen jenja vranov ter lisic. Nevladne organizacije so 
kupile večjo površino i..n tam ustanovile park. 

Madžari so predstavili svoj pristop pri gospodar
jenju z gozdom. Ohranjajo drevesa z dupli, odmrla 
drevesa ter varujejo gnezda večjih vrst. Imajo 34 IBA
jev (pomembna območja za ptice). Od teh sta dva 
gozdnata. V okviru projekta PHARE so zastavili tudi 
cilje okoljevarstvene in gozdarske politike. Za po
samezna območja izdelajo poseben naravovarstveni 
načrt, ki prevladuje nad vsemi tremi načrti v prostoru 
(prostorski, gozdarski, lovski). 

V Turčiji uporabljajo za zaščito gozdov predvsem 
botanične in ornitološke podatke. 

Tomasz Weselowski iz Poljske je predstavil delo 
ornitologov in naravovarstvenikov s temo ohranitve 
in zaščite večjega dela Bialowieškega gozda. 

Drugi dan smo po predavanjih odšli za dve uri v 
bližnje borealne gozdove, kjer smo si ogledali ostanke 
gozdnega požara, ki je bil pred dvema letoma. V bo
rovem gozdu z visoko taJno vlago smo si ogledali 
gnezdo črne štorklje. V tem zimskem času je bilo zelo 
malo snega, ravno tako tudi ptic, saj smo videli in 
slišali le dve vrsti, ki živita tudi v naših gozdovih. 

Zadnji dan je bil rezerviran za delovno diskusijo. 
Na kartah smo označi 1 i svoje ocene raznih ogroženosti 
v gozdovih, ohranjenost gozdov idr. po posameznih 
državah. Vodje diskusij so predstavili vsa orodja za 
varstvo gozdov glede na različne ravni (globalna, ev
ropska, nacionalna. lokalna). Razpravljalci smo se 
strinjali, daje potrebno ločeno obravnavati posamezne 
pasove v Evropi, in sicer vsaj borealni, zmerni in me
diteranski pas . Po mnogih diskusijah se je ustalila 

misel, da je potrebno v gozdovih pristopiti k varstvu 
habitatov ptic na treh ravneh, in sicer na: 
- ravni sestaja (dupla, odmrlo drevje, stari sestoji, 

raznomemost ipd.), 
-krajinski ravni (razporeditev in velikost posameznih 

ekosistemov ter delež gozda in njegova homogenost), 
-vrstni ravni (varstvo večjih in občut!jivejših vrst ter 

njihovih habitatov). 

Glede na te tri ravni se bo izdelalo kriterije za po
samezne tipe gozdov, ki jih bo lahko ocenjeval vsak 
gozdar ali ornitolog in s katerim bomo dobili realnejšo 
sliko gozdov po Evropi v smislu varstva ptic in nji
hovih habitatov. Izdelali smo osnutke kriterijev, ki jih 
bodo še podrobneje obdelali predstavniki BirdLifa. 
BirdLife se strinja z WWF in pozivom IUCN za JO
odstotno popolno zaščito gozdov zaradi ohranitve bio
diverzitete. Na ostalih površinah naj bi sonaravno go
spodari li z gozdovi. 

Slovenska predstavnika sva na delavnici s po
sterjem predstavila organiziranost gozdarstva v Slo
veniji .in stanje v gozdovih ter razdelila predstavitveno 
brošuro o slovenskih gozdovih in gozdarstvu, neka
terim predavateljem pa tudi zakon o gozdovih in pro
gram razvoja gozdov. 

Na delavnici se je stalno poudarjalo varstvo ha bi
tatov izven že zavarovanih območij, saj so udeleženci 
predpostavljali, daje v zavarovanih območjih za ptice 
že poskrbljeno, ozi.romaje za ta območja več pravnih 
orodij . Ptice ne poznajo meja zavarovanih območij, 
zato je pomembno, da smo glede njihovih potreb in 
zahtev stalno pozorni pri gospodarjenj n z gozdom in 
ostalim prostorom. 

World Renewable Energy Congress VI, 3.-7. julij 2000, Brighton, Velika Britanija 
~ike POGACNIK*, R_alph E. H. SIMS** 

Grožnja podnebnih sprememb s katastrofalnimi 
posledicami za življenje na Zem]ji spodbuja rabo ob
novljivih virov energije. Obnovljivi viri pridobivajo 
pomen h1di zaradi enakomerne porazdelitve ter s tem 
širše možnosti rabe, saj se razvite države vse bolj 
zavedajo svoje odvisnosti od manj razvitih, a s fe
silnimi gorivi bogatih držav. 

,. mag. N. P., univ. dipl. tnž. gozd .. GIS, Večna pot 2. 1000 
Ljubljana, SLO 

** prof. dr. R. E. H. S .. Massey University, P. B. Il 222, 
Palmerston North, Nova Zelandija 
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Glavni problemi na področju energetike, s katerimi 
se bomo morali spopasti v prihodnosti, so: 

l . večje 2ahteve po energiji tudi v nerazvitih drža
vah (trenutno nima dostopa do elektrike dve milijardi 
ljudi v nerazvitih državah), 

2. emisije toplogrednih plinov, 
3. neučinkovita raba energije ( 60 % energije izko

riščamo neučinkovito), 

4. omej itev zalog fosilnih goriv (po najslabših 
napovedih naj bi zaloge zadoščale le še za 50 let). 
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Trenutno porabi 25 % svetovne populacije 80% 
vse proizvedene energije. Več kot 60 % potrebne pri
marne energije proizvedemo iz fosilnih goriv, skoraj 
20% je hidroenergije, delež ostalih obnovljivih virov 
pa je le nekaj odstotkov. V prihodnosti naj bi se delež 
obnovljivih virov v primarni energiji povečal na 20 
%. Za tako povečanje pa so potrebni ukrepi in politika 
pospeševanja rabe obnovljivih virov energije na vseh 
ravneh (lokalne skupnosti, regije, države, svet). 

Nadomeščanje fosilnih goriv z drugimi virije nujno 
zaradi prekomernega onesnaževanja ozračja in ome
jenosti zalog. Največje zaloge trdih fosilnih goriv ima
jo nerazvite države. Kaj se bo zgodilo z ozračjem, če 
bodo začeli izkoriščati te vire, ki so bili do sedaj zaradi 
tehnoloških ovir nedostopni? 

Razvoj in uresničitev ideje trajnostnega energet
skega razvoja posameznih držav in sveta kot celote je 
največji izziv prihodnjega desetletja. 

Postavlja se vprašanje, kaj morajo razvite države 
storiti za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
v svoji državi ter koliko in kako so pri tem dolžne 
pomagati nerazvitim državam in državam v razvoju. 

Šestega svetovnega kongresa o obnovljivih virih v 
Brightonu v Veliki Britaniji se je udeležilo več kot 800 
predstavnikov iz 94 držav. Program je bil sestavljen 
iz plenarnih predavanj in iz osmih delovnih skupin 
(politika obnovljivih virov, veter, fotovoltaične celice, 
solarna in termalna energija, bio masa, energetsko učin
kovita arhitektura, hidroenergija). 

Sama sem spremljala predvsem predavanja o rabi 
biomase. V petih dneh je bilo v tej skupini predstav
ljenih 26 prispevkov iz 22 držav. V okviru rabe bio
mase je bilo največ govora o kmetijskih ostankih, odw 
padkih iz industrije, uporabi odpadnih voda, rabi od
plak z živalskih farm in o plantažah hitro rastočih 
hibridov trav. Zelo malo pozornosti je bilo namenjene 
lesni biomasi. Gozdovi niso več primaren vir lesa, 
uporabnega v energetske namene. Les iz gozdov je 
namenjen predvsem lesnopredelovalni industriji, za 
energetske namene pa smtiejo plantaže hitro rastočih 
vrst. Prispevki o rabi lesne biomase so se pojavljali le 
pri predstavitvi posameznih primerov uvajanja bio
masnih projektov v lokalne skupnosti (Velika Britanija, 
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Nemčija, Nova Zelandija). Poudarjen je bil pomen 
samooskrbe kmetij z energijo. V prihodnosti naj bi 
pomemben vir energije na kmetijah predstavljale plan
taže hitro rastočih drevesnih vrst in nekaterih hibridov 
trav. 

Možnost rabe ostankov in odpadkov z živalskih 
farm (kokošje farme, prašičereja itd.) naj bi na eni 
strani povečevala samooskrbo z energijo, na drugi 
strani pa naj bi zmanjševala negativne vplive te dejav
nosti na okolje (deponije gnojevke, polivanje gnojevke 
na kmetijske površine). 

"Slab ugled" biomase oziroma pomanjkanje infor
macij ter nepoznavanje prednosti rabe so največja ovi
ra pri njenem pospeševanju, zato je težavno tudi upra
vičevanje visokih začetnih investicij. Kot glavno po
manjkljivost takih investicij navajajo tveganje v do
bavi surovine (trajnost in stalnost dobave biomase). 
Brez pomoči države in ustrezne obdavčitve fosilnih 
goriv je uresničevanje načrtov povečanja rabe lesne 
biomase vprašljivo. To je bila najpomembnejša ugo
tovitev predstavnikov razvitih in nerazvitih držav, ter 
držav v razvoju. 

Po mojem mnenju so se udeleženci kongresa vse 
preveč ukvarjali s problematiko nerazvitih in premalo 
z vprašanjem, kaj morajo razvite države storiti, da bi 
popravile, kar so z razvojem industrije in visokim 
standardom življenja povzročile. 

Na koncu kongresa je ostalo vprašanje: Kaj lahko 
naredimo za lepšo in boljšo prihodnost vseh ljudi na 
svetu? Proizvodnje ne moremo zmanjšati, prometa ne 
moremo omejiti ali ustaviti, kmetijske proizvodnje ne 
moremo omejiti, saj mora zadovoljevati vse večje po
trebe po hrani ... Kakovosti življenja ne moremo 
zmanjšati, obratno, povečati jo je treba vsem tistim, 
ki trenutno ne uživajo vseh dobrin. Obnovljivi viri 
energije so ena od rešitev, saj so prisotni skoraj povsod, 
so bolj ali manj enakomerno porazdeljeni po celem 
svetu, in kar je najpomembneje, ne obremenjujejo 
okolja tako kot fosilna goriva. Podpora obnovljivim 
virom je le eden izmed potrebnih korakov h kako
vostnejši prihodnosti. Z učinkovitejšo rabo energije in 
z racionalnejšim obnašanjem (zmanjševanje potrošnje) 
lahko k izboljšanju razmer največ prispevamo sami. 
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Kadri in izo brazevanJe 

Novi magistri v gozdarstvu 

KORENJAK, Alenka 
ODNOS SLOVENSKE JAVNOSTl DO VAROVANJA VOLKA.- Magistrsko delo. 
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij varstva 
naravne dediščine, 2000, xm, 119 s., 48 pregl. , 38 sllk, 1 fotogr., 5 pri!., 90 virov. 
Mentor J Supervizor: prof. dr. Miha ADAMIČ 
Recenzenta J Rewievers: doc. dr. Boris KRYŠTUFEK in prof. dr. Marko POLIČ 
Datum zagovora: 7. julij 2000 

GDK (FDC) 156.2:149.74 Canis !upus (Linnaeus):(903 .1 ):(043.3) 
Izvleček 

V delu je pojasnjen pojem človeških razsežnosti in pomen njihovega proučevanja in upoštevanja v procesu 
upravljanja s populacijami velikih zveri. Podan je zgodovinski pregled odnosov med človekom in volkom. Na 
osnovi javnomnenjske raziskave, izvedene v treh glede na različno prisotnost volka definiranih območjih in 
med tremi različnimi ciljnimi skupinami (prebivalci, lovci, ovčerejci), so izločeni nekateri dejavniki, ki določajo 
odnos do volka. Pojasnjeni so razlogi za različno sprejetost volka med ciljni mi skupinami in podani predlogi za 
zmanjševanje in preprečevanje konfliktov med človekom in volkom. 
Ključne besede: volk, Can is fupus, upravljanje s populacijo, odnos človek-divjad, javnomnenjska raziskava. 
Key words: wolf, Canis lupus, wildlife management, man-wildlife attitude, public opinion survey. 

GROZNfK ZEILER, Katarina 
VIDIKI KRAJINSKE PESTROSTf NA PRIMERU PESTROSTI ORNlTOFAVNE 
LJUBLJANSKEGA BARJA.- Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij varstva naravne dediščine, 2000, X, 155 s. , 
27 pregl., 25 graf, 13 slik, 5 pril., 156 virov. 
Mentor J Supervizor: prof dr. Boštjan ANKO 
Recenzenta 1 Rewievers: doc. dr. Boris KRYŠTUFEK in prof. dr. Ivan MARUŠIČ 
Datwn zagovora: 7. julij 2000 

GDK (FDC) 907 .1: 91J.: 916: (497.12 Ljubljansko barje) : (043.3) 
Izvleček 

Ohranjanje krajinske pestrosti je po mnenju mnogih strokovnjakov pomembno za ohranjanje biotske pestrosti 
v kulturnih krajinah. Kljub temu splošno sprejemljive definicije krajinske pestrosti še ni. Krajinsko pestrost 
lahko opredelimo kot krajinsko raven biotske pestrosti . Glavni argumenti za pristop k ohranjanju biotske pestrosti 
na kraj inski ravni so upoštevanje vpliva variabilnosti, velikosti in izoliranosti ha bi tatov; upoštevanje antropogeni.h 
negativnih in pozitivnih vplivov; ohranjanje manj znanih in neznanih vrst; ter varstvo narave zunaj zavarovanih 
območij. Predlagamo ločeno obravnavanje krajinske pestrosti znotraj posameznih krajin in med krajinami. 
Ohranjanje značilne krajinske strukture posameznih krajin je osnova za ohranjanje krajinske pestrosti tudi na 
višjih prostorskih ravneh. Zato smo na primeru Ljubljanskega barja s krajinskoekološko analizo preverjali 
povezanost značilnosti krajinske strukture s podatki o gnezditvi ptic. Potrdili smo domnevo o pozitivnem vplivu 
pestrosti rabe tal na število vrst ptic. Ugotovili smo, da se objektivno izbrana osrednja omitološka območja po 
krajinski strukturi značilno razlikujejo od ostalih površin na Barju. Opozorili smo na nekatere značilnosti 
krajinske strukture Barja, ki so pomembne za ohranjanje pestrosti ptic. Na osnovi rezultatov raziskave na Barju 
lahko trdimo, da ima ohranjanje značilne krajinske strukture pomembno vlogo pri učinkovitem ohranjanju 
živalskih in rastlinskih vrst v kulturnih krajinah. 
KJjučne besede: krajinska pestrost, biotska pestrost, krajinska struktura, raba tal, ptice, Ljubljansko barje. 
Key words: Iandscape diversity, biodiversity, landscape structure, !and use, birds, Ljubljana Marshes. 

Gradivo uredila mag. Teja Koler-Povh 
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tontaža tal s ltOLf.t®sisteMoM 
-imamo možnosti 

izravnavanja neravnin 
osnovne talne konstrukcije 

-dosežemo odlično zvočno 
in toplotno izolacijo 

- talne instalacije vadimo 
med konstrukcijo tal 

. · (prekrijemo z nasutjem) 
- izdelava tal ni vezana na 

gradbeno sezono in 
vremenske razmere 

- karakterističen način 

izvedbe onemogoča 
škripanje 

- omogoča izvedbo poljubne 
višine poda 

- tla so lahka in predstavljajo 
nebistvene obremenitve za 
spodnje nosilne konstrukcije 
majhna teža 

- vgradnja je enostavna in 
primerna za strokovnjake in 

spretnejše samograditelje 
--- - od estriha do parketa v enem dnevu 

~ Določanje sestave tal in osnovne karakteristike 
izvedbe: 
-preveriti, oz. določiti koto nivo končne višine tal 
- določiti vrsto končne obloge tal vsakega prostora 
- razliko do končne obloge premos1imo z ustrezno 

sestavo poda (nasutje, vlaknena plošča/Polh pod z 
·ustrezno debelina izolacije 
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- mehanske trdnosti in stabilnost 
-higiensko, zdravstveno in okoljevarstveno zaščito 
- varno uporabo objekta 
-zaščito pred hrupnostjo (udarni zvok) 
-varčevanje z energijo in toplotno zaščito 
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OBVESTILO AVTORJeM PRISPEVKOV, NAMENJEJNIH OBJAVI V 
GOZDA,RSKEM VESTNIKU 

Pravila objave 
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne pri'spevke, ki obravnavajo 

gozd, g,ozdni 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 pri lož ijo 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 popravljen prispevek v pregled. 

Prispevek mora biti opremljen z imeni in priimki avtorjev, njihovo izobrazbo in strokovnim nazivom 
ter točnim naslovom us·tanove, v kateri so zaposleni, oziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni). 
Stroške prevajanja, slovenskega in ang.leškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo. Prispevki 
so lahko dostavljeni na uredništvo osebno, s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti. Vodi-lni 
prispevek je treba poslati na GV v originalu in dveh kopijah (s slikovnim gradi'vom vred) najmanj 60 
dni pred želeno objavo. Prispevke za obj>avo 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 napisarno z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim 

strojem, z dvojnim razmi kom med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRD-zgradbo (uvod, 
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljer:lf s slovenskim in angleškim 
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščenim povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezičnim besedilom 
preglednic, grafiko nov <in slik. Poglavja naj bodo oštevilčena z arabskimi številkami dekadnega 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 
ležeče (Abies alba Mili., Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (Tregubov 1 957)). Vire med besedilom 
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1'992, GILMER 1 MOORE 1968a). Neavtorizirane 
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med 
besedilom citirane vire in literaturo se navede na koncu prispevka v poglavJu Viri, in sicer po 
abecednem redu priimkov prvih avtorjev oziroma po abecednem redu naslova dela, če delo ni 
avtorizirane. Vire isteg1a avtorja je treba razvrstiti 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./ GRANT, G. E. 1 JOHNSON, E. 1 TURNER, P., 19.92. 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 cest-
v Ljub,ljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s. 
ZGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika les nega kuriva tudi za zasebna kurišča . 

V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski 
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 1'2. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s. 
40-54. 

---, 1996. Enciklopedija SloveniJe.- 10. zv., Ljublj~ana, Mladinska knjiga, s. 133. 
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90. 

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije moraj1o biti opremljeni z zaporednimi oznakami. Njihove 
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila se uporablja 
declmalno 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. ~aounalniški izpisi morajo 
biti tiskani na laserskem tiskalrl'iku 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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V čigavih rokah je usoda Vestnika? 

Zveza gozdarskih društev Slovenije je organizacija, ki združuje člane gozdarskih 
društev z namenom uresničevanja skupnih interesov pri skrbi za izboljšanje 
gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter izboljšanje človekovega okolja in 
kakovosti življenja. 

Cilji in naloge ZGDS so: nenehno 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 etičnega 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 ... 

Vse to in še veliko več, zapisano v Pravilih ZGDS iz leta 1997, navaja bralca na zaključek, da je Zveza 
organizacija, ki se dejavno vključuje v dogajanja v slovenskem gozdarstvu, da je pomemben subjekt v 
društvenem in družabnem življenju tako domačih kot tujih gozdarjev in daje pomemben partner pri izgradnji 
gozdarske politike na vseh nivojih. Tako naj bi tudi bilo, kako pa je v resnici? 

Zadnja leta se dejavnost Zveze osredotoča na uspešno izvedbo strokovno-družabnega izleta za veterane 
ZGDS ter sodelovanje pri izvedbi smučarskih in sekaških tekmovanj. Priprava nekoč tako odmevnih 
posvetovanj in delavnic je le mrtva črka na papirju, njihova izvedba pa vprašljiva iz meseca v mesec, iz 
leta v leto. Ker menda ni ljudi, ki bi bili pripravljeni prevzeti in izpeljati načrtovane akcije. Gozdarska založba 
je iz navidezno lepo uspevajoče dejavnosti pristala na trdnih tleh. Ker so odnosi zaradi posameznih tako 
ali drugače nastalih konfliktnih situacij na relacijah, ki so v založništvu osnovnega pomena, močno načeti, 
ker kopičenje zalog ni prineslo nič dobrega in ker včasih apetiti zrastejo čez vse razumne meje. Komisije, 
če sploh še obstajajo, so z nekaj svetlimi izjemami (sekcija sodnih cenilcev, terminološka komisija) 
večinoma nedejavne. Sodelovanje pri projektih raznih ministrstev ter vladnih in drugih organizacij je že 
vnaprej obsojeno na neuspeh. Ker se jih večina že takoj označi za nesimpatične, za Zvezo obremenjujoče 
in s tem nepotrebne. Ker spet ni ljudi, .ki bl pri projektih aktivno sodelovali. 

Tako Zveza svojo prepoznavnost, v zdajšnji situaciji še toliko bolj, gradi na izdajanju Gozdarskega 
vestnika. Gozdarski vestnik je bil vedno paradni konj Zveze. Paradni konj, ki v težkih trenutkih po načelu 
solidarnosti vdano prevzame vlogo vlečnega konja, dokler pod bremenom Zveze ne konča kot tovorni 
konj. Če nič drugega, prav negotova uso_da Vestnika v zdajšnjih razmerah bi morala prebuditi čut 
odgovornosti, spodbuditi ustrezne ukrepe in presekati samozadostnost in zadovoljnost z dosedanjo 
(ne)dejavnostjo. Obdržati težko doseženo v zadnjih letih - redno izhajanje vsebinsko in oblikovno 
kakovostne revije, ki jo spet ali po novem podpirajo tudi vladne institucije - bi morala biti glavna usmeritev. 
Usmeritev in obveza, tako do naročnikov, avtorjev, članov uredniškega odbora kot tudi do ministrstev in 
ostalih sponzorjev. Usmeritev in obveza ljudi na Zvezi, ki jim je bil zaupan mandat, da s svojim programom, 
aktivnostjo in srčnosljo tej organizaciji in njenim članom zagotovijo vse tisto, kar je zapisano v njenih 
Pravilih. Tudi to je mandat. Poleg naziva, položaja v družbi ... , pomeni odgovornost in je zavezujoč. Meni 
osebno pa je najbolj všeč to, da je minljiv. Celo vrniti se ga da predčasno. Konec koncev, iz vsega 
povedanega je ena stvar nedvomno jasna: vse je v ljudeh. 

Odkriti Jastne slabosti ter napake, jih priznati in tudi odpraviti so odlike, ki krasijo velike ljudi. ln verjamem, 
da ima take ljudi tudi Zveza. 

Borut Urankar, urednik 

-~L~-~ . ...,.._ 
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Znanstvene razprave 
GDK: 308 : 377.44 IWAFUJI T-41 

Spravilo lesa z zgibnim traktorjem IWAFUJI T-41 
Wood-extraction with Logging Skidder IWAFUJI T-41 

Jaka KLUN*, Anton POJE ** 

lzvleče·k: 

Klun, J., Poje, A.: Spravilo lesa z zgibnim traktorjem IWAFUJI T-41. Gozdarski vestnik, št. 7-8/2000. V slovenščini, 
s povzetkom v angleščini, cit. lit . 18. Prevod v angleščino : Jaka Klun, Anton Poje. 

Z namenom posodobitve in povečanja učinkovitosti gozdne proizvodnje je podjetje GOZDARSTVO GRČA, d. d., 
Kočevje leta 1992 kupilo 8 zgibnih traktorjev IWAFUJ,I T-41. Z uvajanjem majhnih, ekološko bolj sprejemljivih zgibnikov 
so nastale potrebe po novih normativih . No\lii normativi naj bi bili izdefani za skupinsko delo, kjer sočasno potekata 
sečnja in spravilo lesa. V raziskavi smo poleg normativom posebno pozornost namenili posebnostim skupinskega 
dela, predvsem zastojem med delovnimi operacijami in razlikam med delom posameznih skupin. Normativi zbiranja in 
dela na skladišču so pri spravilu lesa pri skupinskem delu v primerjavi z ostalimi traktorji višji. Učinkovitost vlačenja se 
pri vlačenju navzgor in po ravnem približa učinkovitosti velikih zgibnikov. Norma se giblje od 15 do 50 ton na delovnik. 
Načini dela znotraj različnih skupin se močno razlikujejo. 

Ključne besede: organizacija dela, spravilo lesa, zgibni traktor, IWA!rUJI T-41, študij časa , skupinsko delo. 

Abstra:ct: 
Klun, J., Poje, A. : Wood-extraction with Logging Skidder IWAFUJI T-41 . Gozdarski vestnik, No. 7-8/2000. ln Slovene 

with a summary in English, lit. quot. 18. Translated into English by Jaka Klun and Anton Poje. 
ln order to improve wood production technology, eight logging skidders'IWAFUJI T -41 were bought by the forest company 

GOZDARSTVO GRČA ple. Kočevje and introduced into the wood production in 1992 to make il more efficient. With smaller 
and more ecological skidders the needs for new standard times set for team work were met. A team is consisted of a tractor 
driver and two wood cutters helping each other with felling and skidding. Special attention was paid to what is typical for team 
work such as delays caused during the work operations and different ways of team work. Standard time for bunching and 
work in the auxiliary storage place is higher in comparison to other tractors. The skidding efficiency of uphill and level skidding 
is similar to the efficiency of the big Jogging skidders. According to conditions the standard performance varies between 15 
and 50 tones per workday. Different working groups have different ways of performing. 

Key words: organization of work, skidding, llogging skidder; IWAFUJI T -41, lime study, team work. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Gozdna proizvodnja je zaradi pestrih in zahtevnih razmer najustreznejši 
preizkusni laboratorij za nova tehnična sredstva in nove oblike dela. 
Gozdarske družbe si morajo zagotoviti opremo, ki omogoča učinkovitost 
pri spravilu lesa in ki je v skladu s trajnostnim in naravi prijaznejšim 
načinom gospodarjenja. Takšni cilji zahtevajo posebno opremo, med 
katero imajo gozdarski zgibni traktorji pomembno mesto, saj prevladuje 
v slovenskem gozdarstvu traktorsko spravilo lesa. Uvedba in uspešna 
uporaba zgibnih traktorjev IWAFUJI T-41 pri skupinski obliki dela pri sečnji 
in spravilu izkazuje potrebo po informaciji o učinkovitosti in primernosti 
zgibnikov v specifičnih okoliščinah . Pri skupinskem delu prihaja do vrste 
pozitivnih interakcij, ko si delavci s ciljem čim večjega učinka med seboj 
pomagajo . 

2 NAMEN RAZISKAVE 
2 PURPOSE OF INVESTIGATION 

Z raziskavo smo želeli zapolniti vrzel med normativi gozdnih del ter 
zasnovati normativ za zgibne traktorje pri skupinskem delu v ·gozdni 
proizvodnji. Opravili smo primerjavo s sedanjimi normativi za organiza-
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cijsko obliko 1+1 in obravnavali skupinske oblike dela s podrobnejšo 
analizo neproduktivnega časa. Glavni problem pri ugotavljanju normativov 
obstoječega delovnega procesa je pravilen izbor delavcev, delovnih sred
stev in delovnih razmer. Pri spravilu lesa težko ovrednotimo vpliv delavca 
zaradi veliko močnejšega vpliva drugih dejavnikov. Da bi uravnotežili 
različne načine dela, ki so posledica naravnih, organizacijskih in tehničnih 
razlik med delovišči in delovnimi skupinami, smo spremljali delovni proces 
v daljšem obdobju, na različnih deloviščih, z različnimi traktorji IWAFUJI 
T-41 in delovnimi skupinami podjetja GOZDARSTVO GRČA, d.d., 
Kočevje. 

3 RAZISKOVALNI OBJEKTI, TERENSKE RAZMERE IN 
ORGANIZACIJSKE ZNAČILNOSTI SPRAVILA LESA 

3 RESEARCH OBJETCTS, FIELD CONDITIONS AND ORGANIZATI
ONAL CHARACTERISTICS OF WOOD-EXTRACTION 

Terenske meritve spravila lesa so potekale leta 1996 in 1997 na devetih 
objektih v štirih gozdnogospodarskih enotah kočevsko-ribniškega gozdno
gospodarskega območja. Objekte, kjer smo snemali spravilo lesa, so 
predstavljali posamezni oddelki. 

V večini oddelkov prevladujejo značilnosti visokega krasa. Nekateri 
oddelki so nekoliko bolj skaloviti (Stojna - 48, delno Grintovec - 121 ), 
nekateri imajo večje naklone (Mozelj - 49, Stojna - 48), ponekod pa je 
bilo spravilo oteženo zaradi razmočenih vlak po večjem deževju. V enem 
oddelku je površina zaradi neprepustnih kamnin prepredena z jarki s 
tekočo vodo. Nadmorske višine oddelkov so od 470 do 1.070 m. V višjih 
legah prevladujejo subasociacije združbe Abieti-Fagetum (Omphalodo
Fagetum), kjer se gospodari večinoma skupinsko postopno, prisotno je 
tudi prebiralno gospodarjenje. V nižjih legah prevladujejo združbe Querco
Fagetum, Blechno-Fagetum in Hacquetio-Fagetum. 

Na Kočevskem se je pri zgibnih traktorjih pri sečnji in spravilu lesa 
uveljavila organizacijska oblika dela 1+2 (v skupini delajo traktorist in dva 
sekača). Sekača opravljata tudi vlogo pomočnikov pri spravilu, pri sečnji 
pa jima lahko pomaga tudi traktorist. Sečnja in spravilo lesa sta torej 
neločljivo povezana. Posledica skupinskega dela je skupinska norma, ki 
pomeni določeno količino lesa vsak dan na pomožnem skladišču. Sku
pinska norma predstavlja nasprotje klasični normi, kjer je postavljena 
norma za vsakega delavca posebej. Pozitivna posledica skupinske norme 
je v tem, da so vsi delavci v skupini zainteresirani, da potekata sečnja in 
spravilo čim bolj tekoče, zato si medsebojno pomagajo. Tako naj bi bili 
učinki skupine v primerjavi s posameznim delavcem večji. Naslednja 
pozitivna posledica je, da delavci, predvsem sekači, menjajo delo, zaradi 
česar je zmanjšana možnost poklicnih obolenj . 

Ostaja vprašanje, kako ohraniti gospodarnost dela in izkoriščenost 
spravilnega sredstva kljub omejitvam, ki izhajajo iz načina gospodarjenja 
in ekoloških zahtev, in kljub drobnejšim sortimentom ali manjšim koncen
tracijam lesne mase. 

4 METODE DELA 
4 WORKING METHODS 

Za časovno merjenje smo uporabili ničelno kronometrično metodo 
(KRIVEC 1979), ki je primerna za merjenje procesov z značajem tran-
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sportiranja. Razlika med snemanim časom enega ciklusa in kontrolnim 
časom ni smela presegati dopustne meje odstopanja 3 %. 

Snemalna lista za merjenje časa in merjenje učinkov smo prilagodili 
zaradi specifičnosti skupinske oblike dela. Pri snemanju posameznih 
operacij dela je imel vedno prednost traktorist, kar pomeni, da smo, če 
sta pri s pravilu sočasno delala traktorist in pomožni delavec, merili trajanje 
posameznih operacij dela le za elemente dela, ki jih je opravljal traktorist. 
V primeru, ko smo izmerili trajanje elementa dela pomoč sekaču, traktorist 
ni opravljal nobene operacije (ta čas je čakal, da pomožna delavca raz
vlečeta vrv in privežeta ali odvežeta les ... ). 

Predhodne izbire objektov raziskovanja ni bilo. Glavno vodilo pri izbiri 
objektov raziskovanja je bilo število ciklusov po 1 OO-metrskih stratumih 
polne vožnje {dolžina vlake). Tako naj bi teoretično v vsakem stometrskem 
stratumu od O do 1.000 m posneli nekaj ciklusov za vsako kategorijo 
vlačenja {navzdol, po ravnem, navzgor). 

5 REZULTATI IN RAZPRAVA 
5 RESULTS AND DISCUSSION 

5.1 Struktura povprečnega delovnika ter delež dodatnega in 
neproduktivnega časa 

5.1 Average workday structure and share of additional and 
unproductive time 

Struktura delovnega dne nam omogoča dober pregled nad povprečnimi 
časi posameznih operacij in zastojev pri spravilu lesa (KRIVEC 1979). V 
analizo smo vključili le tiste delovnike, ki so bili tipični, oz. tiste, pri katerih 
v celotnem delavniku ni bilo posebnosti. Po pregledu vseh delovnikov smo 
v analizo vključili 12 slik polnih delovnikov. Za določitev dejansko potreb
nega časa za posamezne operacije in za ugotavljanje dodatnega časa 
smo morali iz posnetega časa izločiti nad 30 minut časa za glavni odmor 
{glavni odmor upoštevamo s tem, ko računamo 450-minutni delovnik) in 
zastoje zaradi meritev. Ker pri skupinskem delu traktoristu za pripravljalno 
zaključna dela ne priznavajo posebej 1 dodatne ure {pripravljalno zaključni 
čas je upoštevan v skupinski normi), tega časa nismo odšteli, ampak smo 
ga zaradi premajhne vrednosti v snemanem času povečali, tako da v 
celem delavniku znaša 20 minut. 

Iz analize prečiščene strukture delovnika lahko zaključimo: 
-V delovnemu dnevu odpade na produktivni čas 78,5% in na neproduk

tivni čas 21,5 % časa. Od produktivnega časa predstavlja glavni pro
duktivni čas samo 41,8 %, pomožni produktivni čas pa 58,2 %. 

- V pomožnem produktivnem času zavzema največ časa zbiranje lesa, 
če k zbiranju prištejemo tudi pomoč sekačev traktoristu in pomoč trak
torista sekačema. 

- Produktivni čas, ki je posledica skupinskega dela, zavzema približno 
13 % delovnega in 29 % pomožnega produktivnega časa. 

- Razmerje med časom, ko se pomožna delavca - sekača vključujeta v 
spravilo lesa, in časom, ko se traktorist vključuje v sečnjo, je približno 
sedem proti ena. če upoštevamo čas, ki ga traktorist porabi za dodatno 
krojenje na pomožnem skladišču, kot del sečnje, potem se to razmerje 
zmanjša na približno dva proti ena. 

-Delež produktivnega časa pri zbiranju lesa je 85,2 %, delež neproduk
tivnega časa pa 14.8 %. 
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Preglednica 1: Prečiščena struk
tura delovnika 
Table 1: Refined workday s true
ture 

Delovna operacija 
Work operation 

Produktivni čas 
Productive time 

Prazna vožnja 
Back driving 

Zbiranje lesa 
Bunching 

Polna vožnja 
Load drive 

Delo na pomožnem skladišču 
Work in auxiliary storage place 

Pomoč traktorista sekačema 
Tractor driver helping the cutters 

Pomoč sekačev traktoristu 
Cutters helping a tractor driver 

Neproduktivni čas 
Unproductive time 

Namenjen dnevu 
Spend on workday 

Pripravljalno zaključni čas 

Preparatory time 

Zaradi dela 
Spend on work 

Odmori, oddihi in fiziološke potrebe 
Rest and personal time 

Objektivn i zastoji zaradi dela 
lnterference time 

V 12 polnih delavnikih je znašala povprečna razdalja vlačenja 337m, 
povprečna razdalja zbiranja 11 m, povprečna razdalja premika po sestoju 
39 m in premika po skladišču 25 m, povprečno breme pa 3,44 tone. 

V produktivnem času zbiranja lesa predstavljata razvlačevanje prazne 
vrvi in privezovanje lesa približno 60 % vsega časa, privlačevanje lesa 
približno 30% in premik po sestoju 1 O%. 

Delež produktivnega časa pri delu na pomožnem skladišču je 88,3 %. 
Najzamudnejši operaciji med delom na pomožnem skladišču sta rampa nje 
in odvezovanje, ki zavzemata skupno približno 7 4 % produktivnega časa. 
20 % produktivnega časa zavzema krojenje in 6% premiki po skladišču . 

Za določitev normativov spravila lesa moramo poleg produktivnega 
časa poznati deleža dodatnega in neproduktivnega časa, ki ju je najtežje 
ugotoviti. Vsebujeta odmore, oddihe, fiziološke potrebe, objektivne zastoje 
zaradi dela in skupinskega dela ter 20 minut pripravljalno zaključnega 
časa . Delež dodatnega časa po izračunu znaša 450 minut (brez 3D
minutnega glavnega odmora), delež neproduktivnega časa pa 480 minut 
(z glavnim odmorom). 

Porabljen čas 
Time consumption 

V snemanem času V 8 urah Preračunano 

ln recorded time ln 8 hours na 100% 
(min) (min) Converted into % 

274,03 353,42 7·8,54 

44,70 57,64 12,81 

57,57 74,25 16,50 

69,89 90,13 20,03 

55,77 71,92 15,98 

5,61 7,23 1,61 

40,50 52,24 11,61 

74,89 96,58 21,46 

15,51 20,00 4,45 

15,51 20,00 4,45 

59,38 76,58 7,02 

12,29 
1 

15,85 3,52 

21,12 27,24 6,05 

Objektivni zastoji zaradi skupinskega dela 
lnterference time due to team work 17,53 22,61 5,03 

Okvare in vzdrževanje 
Repair and maintenance time 8,43 10,88 2,42 

Skupaj 
Total workp/ace time 348,92 450,00 100,00 
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Faktor dodatnega časa: t =1+
21

,4
6 

=127 
d 78,54 ' 

Faktor neproduktivnega časa : 
t = 1+ 26,37 = 136 
n 73,63 ' 

Faktor neproduktivnega časa izpeljemo iz deleža neproduktivnega 
časa. Z njim povečamo regresijsko enačbo produktivnih časov vseh ope
racij, ki smo jih vključili v normativ. 

5.2 Analiza neproduktivnega časa 
5.2 Analysis of unproductive time 

Analizo neproduktivnega časa smo izvedli z namenom, da ugotovimo, 
med katero delovno operacijo se pojavljajo posamezni zastoji in kolikšno 
je trajanje posameznih zastojev. Nekateri zastoji se pojavljajo sistematično 
pri določenih operacijah spravila lesa, drugi pa se pojavljajo slučajno in 
bolj poredko. Za boljši pregled nad različnimi zastoji smo v analizo vključili 
vse cikle (N = 220). Zastoji nastajajo pred delovno operacijo, med njo in 
po njej, kar pa iz zapisa v snemalnem listu ni razvidno. Zato smo jih 
razvrstili pod trenutno oz. predhodno operacijo. 

Pomembnejši zaključki iz analize neproduktivnega časa so: 
- Največji delež neproduktivnega časa predstavljajo objektivni zastoji 

zaradi dela (41 ,5 %) in objektivni zastoji zaradi skupinskega dela (23,3 %). 
Odmori, oddihi in fiziološke potrebe znašajo skupno 21,2 %, vzdrževanje 
in okvare pa 14,0% skupnega trajanja neproduktivnega časa. Odmore 
in oddihe smo ločili po dolžini trajanja. Odmori so daljši od 1 O minut. 
Najpogostejši so zastoji med privlačevanjem, prazno vožnjo, polno 
vožnjo in razvlačevanjem prazne vrvi, najredkejši pa med premikom po 
pomožnem skladišču. Glede na povprečno trajanje so najdaljši zastoji 
med prazno vožnjo, polno vožnjo, rampanjem in privlačevanjem. 

Objektivni zastoji 
zaradi dela 

lnterference time 
41,5% 

Fiziološke 
potrebe 

Personal time 
1,4% 

Objektivni zastoji zaradi 
skupinskega dela 

fnterference time due 
to team work 

23,3% 

Okvare 
Repairtime 

==..~--.. 2,6 % 

Oddih 
Rest time 1 

3,7% 

Vzdrževanje 
Maintenance 

11.4% 

-Objektivni zastoji zaradi dela in zaradi skupinskega dela po posameznih 
operacijah spravila lesa navadno zavzamejo največji delež v trajanju 
zastojev (od 38,9 do 99,7 %). Prisotni so v vseh operacijah spravila lesa, 
vendar z različno pogostnostjo. Najpogosteje prihaja do zastojev med 
privlačevanjem lesa, prazno vožnjo in razvlačevanjem. Objektivni zastoji 
zaradi skupinskega dela se pojavljajo predvsem med privlačevanjem, 
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Grafikon 1: Delež zastojev glede 
na vrsto zastoja 
Graph 1: Share of defays consi
dering their type of de/ay 
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Grafikon 2: Delež zastojev po 
delovnih operacijah 
Graph 2. Share of delays in 
consideration to work operations 
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Prazna vožnja 
Back driving 
Pomoč sekaču 

Helping cutters 
Pomoč sekača 

Helping tractor driver 
Razvlačevanje 
Unrolling cable 

Privezovanje 
Binding 
Privlačevanje 

Ground yard.ing 
Premik po sestoju 
Move over stand 
Polna vožnja 
Load drive 

Odvezovanje 
Unbinding 
Premik po skladišču 
Move over storage 
Rampanje 
Wood leve/Jing 

29,5% 
~--------------------------~ 

19,0% 

19,6% 

0,3% 

9,0% 

prazno vožnjo (npr. čiščenje vej iz vlake in izdelave kupov, zastoj zaradi 
podiranja preko vlake ipd.) in polno vožnjo. Vzdrževanje je najpogostejši 
vzrok za zastoj med polno vožnjo, rampanjem, privlačevanjem, delom 
pomožnega delavca in razvlačevanjem prazne vrvi. Daljši odmori na
stajajo predvsem med polno in prazno vožnjo, medtem ko so krajši oddihi 
pomembni med rampanjem in razvlačevanjem prazne vrvi. Okvare in 
fiziološke potrebe se pojavljajo redkeje . 

5.3 Analiza načinov dela delovnih skupin 
5.3 Analysis of the way working groups perform 

Analiza načina dela temelji na pogostosti pojavljanja posameznih 
delovnih operacij v ciklusih. število operacij nam pove, kolikokrat se je 
neka operacija pojavila v 218 ciklih . Delež operacij' glede na vse cikle 
nam pokaže pogostnost pojavljanja glede na vse cikle . Oba parametra 
smo določili za vsako delovno skupino in skupno za vse skupine. Pri 
dobljenih podatkih je potrebno upoštevati prednost traktoriste pri metodi 
snemanja posameznih operacij dela. Iz razlik v deležu operacij lahko 
sklepamo o razlikah v načinu dela delovnih skupin . Ugotovili smo na
slednje: 
- Sekača sta se kot pomožna delavca vključevala v spravilo lesa v treh 
četrtinah (77 %) vseh posnetih ciklov, predvsem v zbiranje lesa pa tudi 
v dela na pomožnem skladišču. Tako sta pomožna delavca sama opravila 
tretjino (32 %) razvlačevanja prazne vrvi in dobro četrtino vsega privezo
vanja lesa (29 %). Na pomožnem skladišču pa sta sama odvezala 4 % 
bremen, dodatno krojenje na pomožnem skladišču pa je opravil v 98 % 
traktorist sam ali skupaj s sekačem. 

- Traktorist se je kot pomoč sekačema vključeval v sečnjo v dobri četrtini 
vseh ciklov. 

-Več kot tri četrtine zbiranja lesa se ne opravi na istem mesto, ampak 
mora traktor za oblikovanje polnega bremena najmanj enkrat zamenjati 
stojišče, od koder privlačuje . 

- Dodatno krojenje na pomožnem skladišču se pojavlja v 50 %vseh ciklov. 
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- Pri skupinskem delu v gozdu ima vsaka skupina svoj način dela, ki je 
odvisen od tega, kako so si delavci medsebojno razdelili delo, oz. kako 
drug drugemu pomagajo. 

- Specifičnost načinov dela posameznih skupin se kaže v razlikah v po
gostnosti pojavljanja posameznih elementov dela. Tako je pri skupini 2 
razvidno, da je traktorist večinoma sam opravljal spravilo, pri skupini 3 
se je pomožni delavec vključeval v spravilo lesa tudi na pomožnem 
skladišču, pri skupini 4 je pomožni delavec vedno sodeloval pri spravilu 
lesa (razvlačevanje prazne vrvi in privezovanje), pri skupini 5 sta bila 
sečnja in spravilo praktično ločena, vendar se je traktorist vključeval tudi 
v sečnjo (podiranje, kleščenje), pri skupini 6 pa se je traktorist nadpov
prečno vključeval v sečnjo, in to predvsem pri podiranju obviselih dreves 
s pomočjo traktorskega vitla in odrivne deske ali pri opravljanju gozdnega 
reda, kar je deloma posledica dela v sestojih po žledolomu. 

- En ali oba pomožna delavca - sekača sta se v spravilo vključevala 
predvsem med operacijami razvlačevanja prazne vrvi in privezovanjem 
lesa. Vključevanje oz. produktivni čas pomožnega delavca je odvisen 
predvsem od števila kosov v bremenu, prostornine povprečnega kosa 
in razdalje premika med zbiranjem. Delež pomočnikovega dela pa se 
povečuje tudi z razdaljo vlačenja :-

5.4 Normativi spravila lesa 
5.4 Wood-extraction time norms 

Normativi so prikazani skupno za zbiranje in delo na pomo?nem skla
dišču ter ločeno za vlačenje. Iz normativov so preračunani tudi dnevni 
učinki. Za izračun normativov smo uporabili podatke vseh snemanj. Ka
tegorizacija sekundarnih prometnic in brezpotij je bila izvedena v skladu 
z Odredbo o določitvi normativov za dela v gozdu (Ur. l. RS, št.11-512/99). 

5.4.1 Normativ zbiranja in dela na pomožnem skladišču 
5.4.1 Time norm of bunching and working in auxiliary storage place 

V normativ zbiranja in dela na skladišču smo vključili vse produktivne 
čase operacij pomožnega produktivnega časa . To so produktivni časi 
zbiranja (razvlačevanje prazne vrvi , privlačevanje, privezovanje), operacij 
dela na pomožnem skladišču (odvezovanje, krojenje, premik po skladišču, 
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Skupinsko delo pri spravilu lesa 
(foto: Jaka Klun) 
Team work at wood-extraction 
(photo: Jaka Klun) 
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Grafikon 3: Normativ zbiranja in 
dela na pomožnem skladišču v 
odvisnosti od prostornine pov
prečnega drevesa in razdalje 
zbiranja 
Graph 3: Time norm of bunching 
and working in auxiliary storage 
place in dependence to the 
average tree vo/ume and its 
bunching distance 

[] 20,00 - 25,00 min/t 

[] 15,00 - 20,00 minit 

[] 10,00 - 15,00 minit 

D 5,00 - 10,00 minit 

0,00 - 5,00 minit 
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rampanje), operacij pomoči sekača traktoristu in operacij pomoči trak
torista sekačema. Za izračun regresijske krivulje smo vsoto pomožnih 
produktivnih časov za vsak ciklus delili z maso bremena v ciklu ter dobljene 
regresijsko enačbo pomnožili s faktorjem neproduktivnega časa (1 ,36). 

y = 5,11 + 1,94- 14,06 + 14,210 R2 = 0,65 N = 220 
x1 x2 x2 R = 0,81 

y -delovni čas zbiranja in dela na pomožnem skladišču (min/t) 
x

1
- povprečni kos v bremenu (m 3) 

x2 - povprečna razdalja zbiranja (m) 

če prevedemo zgornjo enačbo v uporabno obliko, se normativ glasi: 

N =Si 1+ 2,73+1,78*NTO _ 14,06 + 14,10 
z ' NTO ZBI ZBI2 

NTO - povprečno odkazano drevo (m 3) 

ZBI - povprečna razdalja zbiranja (m) 

Enačba velja za kategorijo neugodno in je podana glede na velikost 
povprečnega odkazanega drevesa in razdalje zbiranja. 

Na čas premikov traktorja med zbiranjem ima pozitiven vpliv masa 
bremena, negativen pa razdalja zbiranja. To pomeni, da premik med 
zbiranjem skrajšuje razdaljo zbiranja. Skupen čas razvlačevanja prazne 
vrvi in privezovanja je, z upoštevanjem časa pomožnega delavca, v naj
večji meri odvisen od prostornine bremena, števila kosov v bremenu in 
razdalje zbiranja. Privlačevanje je poleg prostornine bremena, števila 
kosov v bremenu in razdalje zbiranja odvisno še od mase bremena. 

Skupen čas dela na pomožnem skladišču narašča z razdaljo premika 
po skladišču in s številom kosov listavcev v bremenu. Za listavce je namreč 
potrebno več krojenja in zato tudi rampanja. Za čase posameznih operacij 
dela na pomožnem skladišču je značilno, da vsi naraščajo z razdaljo 
premikov po skladišču. Poleg razdalje premikov po skladišču čas odve
zovanja narašča še s številom kosov v bremenu. Trajanje premikov, 

Povprečno drevo (m') 
Average tree (m) 5 
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dodatnega krojenja in rampanja je odvisno tudi od števila listavcev v 
bremenu, ki trajanje operacij podaljšuje. Trajanje dodatnega krojenja se 
zmanjšuje s številom iglavcev v bremenu. Rampanje pa se poleg že 
naštetih dejavnikov povečuje še z maso bremena. 

Za praktične potrebe lahko normativ za kategorijo neugodno zmanj
šamo za 14 % in tako dobimo normative za kategorijo srednje ugodno ali 
pa ga zmanjšamo za 28% in tako dobimo normative za kategorijo ugodno. 
Takšno zmanjšanje predlaga Smrekar v svojih izračunih (SMREKAR 1993). 

Primerjave (grafikon 4) naših normativov z nekaterimi drugimi (nor
mativi za zgibnik IWAFUJI T-41 (SMREKAR 1993), normativi za kmetijski 
traktor TORPEDO TD-75A ter normativi za veliki zgibnik TIMBERJACK 
225 (Odredba o določitvi normativov dela v gozdu, 1999)) kažejo, da je 
naš normativ višji oz. slabši od vseh primerjan ih. Razlike se z naraščanjem 
povprečnega drevesa od 0,1 do 2m3 zmanjšujeje in znašajo v primerjavi 
z velikim zgibnikom od 18 do 43 %, v primerjavi s prilagojenim kmetijskim 
traktorjem pa od 4 7 do 57 % časa. Drugače je pri primerjavi s Smrekar
jevim normativom, kjer se razlike kljub povečevanju povprečnega drevesa 
vztrajno večajo, kar pomeni, da je pri prostomini povprečnega drevesa 2 m3 

Smrekarjev normativ skoraj za polovico manjši. Zaradi primerjave z našim 
normativom smo dodatni čas v Smrekarjevem normativu povečali za delež 
glavnega odmora in dvajsetminutnega pripravljalno zaključnega časa, ki 
ju je upošteval drugače. Ostalih normativov nismo spreminjali. 
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5.4.2 Normativ vlačenja 
5.4.2 Time norm of wood skidding 

Z regresijsko analizo produktivnih časov polne in prazne vožnje smo 
ločeno po kategorijah vlačenja (GOR, DOL, PO RAVNEM) dobili naslednje 
regresijske enačbe: 
GOR: y = 1,8720 + 0,0078 *x 
PO RAVNEM: y = 1,2276 + 0,0064 *x 
DOL: y == 1,3219 + 0,0054 *x 

y- produktivni čas vlačenja (min/t) 
x- razdalja vlačenja (m) 

R = 0,69 R2 == 0,47 N = 78 
R = 0,74 R2 = 0,54 N = 25 
R = 0,72 R2 = 0,52 N = 115 

Delovni čas vlačenja dobimo, če enačbe pomnožimo z deležem ne-
produktivnega časa (1 ,36): 

GOR: y = 2,5459 + 0,0106 *x 
PO RAVNEM: y = 1,6695 + 0,0087 *x 
DOL: y = 1,7978 + 0,0073 *x 
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Grafikon 4 : Primerjava normati
vov zbiranja in dela na skladišču 
za različne traktorje pri razdalji 
zbiranja 1 O metrov 
Graph 4: Comparison norms of 
bunching and working in 
auxiliary work place for differenf 
Jogging skidders at 1 O mete rs 
bunching distance 
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Grafikon 5. Primerjava normati
vov vlačenja navzgor, po ravnem 
in navzdol 
Graph 5: Comparison norms for 
skidding uphi/1, on flat ground, 
and downhi/1 
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y - delovni čas vlačenja (min/t) 
x- razdalja vlečenja (m) 

Podatki po posameznih kategorijah so bili glede na dolžino vlačenja v 
različnih intervalih. Normativ za vlačenje navzdol velja do 950 metrov. 
Normativ za vlačenje navzgor in po ravnem velja do 600 metrov dolžine 
via čenja. 

- Gor 1 Uphi/1 .. .. .... Po ravnem 1 Flat Ground - Dol 1 Downhi/1 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Dolžina vlačenja 1 Skidding distance {m) 

Normativi so odvisni samo od razdalje vlačenja. Z večanjem razdalje 
vlečenja dokaj hitro naraščajo, zlasti pri vlačenju navzgor. Do 100-metrske 
razdalje vlačenje je vlačenje po ravnem najučinkovitejše. Pri daljših raz
daljah vlačenja zahteva najmanj časa na enoto bremena vlačenje navzdol, 
ki je tudi najpogostejše. 

Primerjave med normativi za vlačenje malega zgibnika IWAFUJI T-41 
in velikega zgibnika TIMBERJACK 225 nam pokažejo, da je veliki zgibnik 
v vseh kategorijah vlačenja hitrejši od malega zgibnika: Še posebno to 
velja za naš normativ, ki ima zelo podoben naklon premice kot premica 
velikega zgibnika v vseh kategorijah vlačenja . Največje razlike so v via
čenju navzdol, najmanjše pa pri vlačenju po ravnem. Razlike se zvečan
jem razdalje vlačenja povečujejo. V primerjavi z normativi za IWAFUJI T -41 
pri organizacijski obliki 1+1 (SMREKAR 1993) je vlačenje pri organiza
cijski obliki 1+2 hitrejše, zlasti pri razdalji vlačenja nad 200 m v vseh 
kategorijah vlačenja. Tudi naraščanje normative 1+2 z dolžino razdalje 
vlačenja je počasnejše glede na Smrekarjev normativ. Največja je razlika 
pri kategoriji vlačenja navzgor. 

5.4.3 Učinki spravila lesa 
5.4.3 Wood-extraction efficiency 

Na grafikonih 6, 7 in 8 smo prikazali učinke spravila lesa glede na 
povprečno drevo in razdaljo vlačenja za vse kategorije vlačenja pri kon
stantni razdalji zbiranja (15 metrov). Takšna predstavitev učinkov v delov
niku se nam zdi smiselna, ker bolje odraža dejanske učinke v delavniku 
kot pa ločeni dnevni učinek za vlačenje ter za zbiranje in delo na skladišču. 

Grafikoni 6, 7 in 8 prikazujejo, da učinki naraščajo s prostornino pov
prečnega drevesa in padajo z razdaljo vlačenja . Najvišje učinke, do 50 
ton na delovnik, je mogoče dosegati pri spravilu navzdol in po ravnem 
terenu , pri prostornini povprečnega drevesa nad 1 ,4 m3 in razda_ljah via
čenja pod 200m. Najnižji učinki, med 15 in 20 ton na delovnik, se pojavljajo 
pri prosto mini povprečnega ·drevesa pod 0,3 m3 in razdaljah vlačenja nad 
200 metrov. 
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Iz rezultatov raziskave lahko zaključimo, da je zgibnik IWAFUJI T -41 
učinkovito in sprejemljivo spravilno sredstvo. V ugodnih razmerah viso
kega krasa in pri organizacijski obliki skupinskega dela lahko dnevno na 
pomožno skladišče (gozdna cesta) spravimo do 50 ton lesa. Za povečanje 
učinkovitosti zgibnika in tudi skupinskega dela mora biti poseben poudarek 
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Grafikon 6: Učinki spravila pri 
vlačenju lesa navzdol in 
kategoriji zbiranja neugodno 
(ZBI =15m) 
Graph 6: Wood-extraction effi
ciency by skidding downhi/1 and in 
unfavourabfe bunching conditions 
(distance of bunching = 15m) 

Grafikon 7: Učinki spravila pri 
vlačenju lesa po ravnem in 
kategoriji zbiranja neugodno 
(ZBI =15m) 
Graph 7. Wood-extraction effi
ciency by skidding on flat ground 
and in unfavourable bunching 
conditions (distance ofbunching 
=15m) 

Grafikon 8: Učinki spravila pri 
vlačenju lesa navzgor in 
kategoriji zbiranja neugodno 
(ZBI =15m) 
Graph 8: Wood-extraction effi
ciency by skidding uphifl and in 
unfavourable bunching condi
tions (distance of bunching = 15 
m) 
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namenjen oblikovanju delovne skupine. Način dela skupine namreč v veliki 
meri vpliva na izkoriščenost dragega spravilnega sredstva. Zavedati se 
moramo, da je zgibnik po svojih lastnostih namenjen predvsem vlačenju. 
Primerjave normativov za vlačenje so pokazale, da je mali zgibnik 
IWAFUJI T-41 po učinkovitosti vlačenja (kategorija po ravnem in gor) 
povsem primerljiv z velikim zgibnikom TIMBERJACK 225. Deleža pomož
nega (58,2 %) in glavnega (41 ,8 %) produktivnega časa ter normativ za 
zbiranje in delo na pomožnem skladišču, ki je v našem primeru višji od 
primerjanih, kažejo na to, da je potrebno izkoriščati rezerve pri delu na 
sečišču (operacije zbiranja) in delu na pomožnem skladišču. Po naših 
ocenah sortiranje lesa na pomožnem skladišču povečuje normativ za 10-
15 %. Največje rezerve so po našem prepričanju v organizaciji dela znotraj 
skupine. Analiza načinov dela delovnih skupin je pokazala bistvene razlike 
med deležem vključevanja sekačev v spravilo in deležem vključevanja 
traktorista v sečnjo. Vprašanje je, ali je mogoče znižati delež zastojev 
zaradi organizacije (64,8 %vseh zastojev), predvsem tisti del, ki odpade 
na objektivne zastoje zaradi skupinskega dela. Ti zastoji naj bi se zmanj
ševali z utečenostjo znotraj delovne skupine. 

Wood-e.xtrac-tion with Log:g1ing Skidder IWAFUJI T -41 

Summary 

ln 1992 eight loggin9 s·kidders IWAFUJI T-41 were bought by the forest company GOZDARSTVO 
GRČA ple. Kočevje and introduced into the wood production in the same year. The standard performance 
used in the company was set by A. Smrekar in Postojna in 1993. It was set for a machine operator alone 
while in the forest company GOZDARSTVO GRČA pl'c. Kočevje a team work has been in1roduced into 
the wood production. 

The first snap-bc;:~ck timing has begun in 1996 and then finished in 1997. Different work groups and 
types of gro und skidding in different territories of the Kočevje-Ribnica Forest Eco.nomy Region were ti med. 
ln most cycles the bunching was timed in unfavourable conditions .. The data were put into different timing 
record sheets. 

ln 29 days 220 cycles were recorded in time and used asa basis for analyses and statistical processing. 
Special a.ttent.ion was paid to the analysis of team work which has been carried out by anal.ysing work 
delays ·and working methods among groups. Results of anal•yses and data processing are as fellows: 
-Working time consi.sts of productive (78.5 %) and unproductive (21 .5 %) working time. The productive 

time consists of the main (37.3 %) and the complementary (62.7 %) working time whi,ch should involve 
less time for a team work and is a result of the work technology and the way working groups perform. 

- The ratio of the time spe nt by helpers - wood cutters beginning with wood-hauling to the time spe nt by 
a tractor driver beg inning wi1th felling (helping cutters. additional bucking in the auxiliary storage place) 
is approximately 2:1•. The productive working time of the cutter and the tractor driver helping each other 
is approx,imately 13 % of the work•ing and 29 % of the complementary working time. Three quarters of 
all timed cycles am spent on cuUers working as auxiliary workers hauUng wood, mostly bunching wood . 
At least one third of the rope pulling and about one quarter of all logs binding is done by the cutters. 
About one quarter of all cycles was spent by the tractor driver helping the cutter. 

-The delay caused during working operations depends on the working operation itself. ln most cases it 
is ca used by objective delay due to work ( 41.5 % ), ca used in all operations of wood skidding, and objec
tive delay due to team work (23.3 %), however, delay is also caused by pauses, rests and physiolog1ical 
needs (21.2 %) and the repair in maintenance (14.0 %). 

-As far as team work in the forest is concerned each group has its own way of working depe'nding on 
how work has been shared or on workers helping each other. 

-The standard time for bunching and work in the auxiliary storage place has only been set for unfavour
able conditions on the bas·is of two variables: the average distance of bunching and the average number 
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of logs in the load. A comparison between our standard time values and the ones set for the big skidder 
TIMBERJACK 225, adapted tractor TORPEDO TD-75A and the Smrekar's standard time shows that 
due to the logs sorting in the auxiliary storage place, for which 10-15% more time is needed, ours was 
hig'her and worse respectively. 

- The skidding standard time was set for all three categories in dependence of the distance of skidding. 
This way the standard time values raise fast. The comparison with the Smrekar's standard time for 
IWAFUJ'I T-41 shows that the skidding in our case was carri'ed out in a shorter time period, while the 
skidding of the big logging skidder TIMBERJACK 225 is the most efficient one. 

-The capacity of the .logging skidder is 10-50 tones per workday. The standard performance depends on 
the distance of bunching, volume of the average tree and di.stance of the skidding. 
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Znanstvene razprave 
GDK: 148.2 (497.12 Sp. Savinjska dolina) 

Jesenska in zimska vrstna sestava ptic na travnikih z mejicami v spodnji 
Savinjski dolini 
Com position of Wintering Bird Assemblages on Meadows with Hedges in the Lower 
Savinja Va lley (S lovenia) 

Milan VOGRIN*. Nuša VOGR IN** 

Izvleček: 

Vogrin, M., Vogrin, N.: Jesenska in zimska vrstna sestava ptic na travnikih z mejicami v spodnji Savinjski dolini. 
Gozdarski vestnik, št. 7-8 /2000. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 59. Pr~vod v angleščino: Milan Vogrin, 
Nuša Vogrin. 

Med oktobrom 1997 in marcem 1998 sta avtol)a proučevala združbo ptic na travnikih z mejicami v spodnji Savinjski 
dolini. Raziskovalna površina je merila 67 ha. Ptice so bife popisane s transektno metodo trikrat na mesec. Skupaj je 
bilo opravljenih 15 popisov. V petih mesecih je bilo ugotovljenih 50 vrst ptic. V vseh mesecih je bilo opazovanih le 
osem vrst, in sicer poljski vrabec (Passer montanus), ščinkavec (Fringilla coelebs). siva vrana (Corvus cornix), sraka 
(Pica pica), velika si nica (Parus major), kanja (Buteo buteo), plavček (Parus caeruleus) in stržek (Troglodytes troglodytes) . 
V vseh mesecih sta bili dominantni vrsti le poljski vrabec in ščinkavec. Najbolj stabilne jate so bile ugotovljene pri 
poljskem vrabcu in veliki sinici. 

Ključne besede: združba ptic, ptice mejic, mejica, omejek, travnik, vpliv letnih časov, ptice pozimi, spodnja Savinjska 
dolina, Slovenija. 

Abstract: 
Vogrin, M., Vogrin, N.: Composition of Wintering Bird Assemblages on Meadows with Hedges in the Lower Savinja 

Valley (Slovenia). Gozdarski vestnik. No. 7-8/2000. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 59. Translated into 
English by Milan Vogrin and Nuša Vogrin. 

Between October 1997 and February 1998 the authors have been studying bird assemblages of the extensive 
agricultural area (meadows with hedges) in the Lower Savinja Valley (Central Slovenia). The study plot has measured 
67 ha and has lied in the Prealpine area. 15 checks were carried out altogether with 50 registered bird species. Ouring 
the whole period only eight species were regularly observed : Passer montanus, Fringil/a coefebs, Corvus cornix, Pica 
pica, Parus major, Buteo buteo, Parus caeruleus and Troglodytes trogfodytes. Only Passer montanus and Fringif/a 
coelebs were dominant species during the whole period. The most stable flocks throughout the study were found in 
Passer montanus and Parus major. 

Key words: birds assemblages, birds of hedges, hedge, meadow, influence of four seasons, birds in the winter time, 
the Lower Savinja Valley, Slovenia. 

* M. V. , univ. dipl. inž. gozd., 
zasebni raziskovalec, Hajdina 
83c, 2288 Hajdina, SLO 

**N.V., prof. biol. in kem., 
Hajdina 83c, 2288 Hajdina, SLO 
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1 UVOD 
INTRODUCTION 

Kvantitativni podatki o pticah izven gnezditvenega obdobja so pri nas 
v glavnem omejeni na vodne vrste (SOVINC 1994 ), obstajajo pa tudi 
nekatere izjeme (npr. VOGRIN 1998, 1999a). Kvantitativnih podatkov o 
terestičnih vrstah v zimskem obdobju je relativno malo tudi drugod v Evropi 
(npr. SANTOS 1 TELLERIA 1985, AVERY et al. 1994, BIADUN 1994, 
SANIGA 1995, SIERDSEMA et al. 1995, DONALD et al. 1997), kar velja 
tudi za kmetijske površine (MOLLER 1984, TIEDEMANN 1993, LENTNER 
1 LANDMANN 1994, TRYJANOWSKI 1995). 

Mejice (= omejki) kot tipičen primer sonaravnega gospodarjenja z 
naravo so ·pri nas vseskozi ostale prezrte. Čeprav so mejice kot omejki 
omenjene tudi v Zakof!u o gozdovih (Uradni list RS, št. 30, 1993) in imajo 
veliko ekološko, krajinskoestetsko, naravovarstveno in ne nazadnje tudi 
kulturno funkcijo, se jim posveča manjša pozornost kot ostalemu gozd
nemu prostoru (npr. VOGRIN /VOGRIN 1997, 1998a). Drugače je drugod 
po Evropi, kjer se mej icam posveča velika pozornost, vendar je prispevkov, 
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ki bi obravnavali zimsko ornitofavno, malo (npr. ARNOLD 1983, FARINA 
1986, PARISH et al. 1994, KUJAWA 1995). 

V tem prispevku podajava sestavo ptic v jesenskem in zimskem ob
dobju na travnikih z mejicami v spodnji Savinjski dolini. Poleg gostote 
posameznih vrst primerjava tudi velikost jat pri najpogostejših vrstah med 
posameznimi meseci . 

2 OPIS OBMOČJA 
2 STUDY AREA 

Obravnavano območje , ki meri 67 ha, leži v spodnji Savinjski dolini, 
severozahodno od Žalca. Marinček (1987) to območje uvršča v predalpsko 
območje. Na njem prevladujejo pretežno gnojeni travniki, nekaj je tudi 
njiv. Košnja poteka običajno dva- do trikrat letno, trava pa se delno upo
rablja tudi za silažo . Območje je prepredeno s plitvejšimi melioracijskimi 
jarki ter pasovi drevja in grmovja. Grmovje in drevje občasno sekajo, 
predvsem v jesenskem času. Potok Ložnica, ki teče preko omenjenega 
območja, ima večinoma še naravni tok, brežine pa so porasle z drevjem 
in grmovjem. Mejice so sestavljene iz starejšega drevja in grmovja, med 
katerimi prevladujejo črna jelša (A!nus glutinosa), vrba (Salix spp.), dob 
(Quercus robur), brogovita (Viburnum opu/us), krhlika (Rhamnus spp.), 
trdoleska (Euonymus europaeus) in šipek (Rosa spp.) . Preko celotnega 
območja potekajo daljnovodi visoke napetosti. V bližini se nahajajo 
hmeljevi nasadi, avtocesta in manjša naselja. Travniki z okolico so zaradi 
pomena za favno zavarovani z občinskim odlokom iz leta 1 998, in sicer 
kot naravni spomenik (Uradni list RS, 1 998) . Za opis območja glej tudi 
Vogrin (1999b). 

3 METODE DELA 
3 METHODS 

Ptice sva popisovala od oktobra 1997 do februarja 1998. Vsak mesec 
sva opravila tri popise, in sicer vedno v dopoldanskem času (glej tudi 
TUCKER 1992). Popise sva izvajala s transektno metodo. Transekte sva 
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Slika 1: Del raziskovalnega 
območja novembra 1998 (foto: 
Nuša Vogrin) 
Figure 1: Part of the study area 
in November 1998 (photo: Nuša 
Vogrin) 
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določila tako, da sva lahko popisala celotno območje. Vrstni red popisov 
na transektih sva v času raziskave menjavale. Vse registrirane osebke 
sva označevala na karti območja merila 1 : 5.000. Popisi so trajali pov
prečno dobri dve uri. Za natančnejši opis metode glej Bibby et al. (1992) 
in Gibbons et al. (1996). 

Pri individualni gostoti le-to podajava samo za vrste, ki sva jih zabeležila 
vsaj dvakrat v določenem mesecu. Za vsako vrsto tako kot npr. Tiedemann 
(1993) podajava povprečno gostoto za posamezen mesec. Gostote ne 
navajava za vrste, ki imajo teritorij bistveno večji od 1 O ha (npr. ujede, 
zbrano v: VOGRIN 1999a). Pri skupni gostoti pa upoštevava tudi vrste, ki 
sva jih v določenem mesecu registrirala le enkrat. 

Za pet najpogostejših vrst podajava tudi povprečno število osebkov v 
jati za posamezen mesec. 

Mesece primerjava med sabo s pomočjo Sorensenovega indeksa: QS 
= 2c/(a + b) x 100 (npr.: SOUTHWOOD 1978, TOMIAtOJC et al. 1984); 
a ::;; št. vrst v prvi združbi , b :; št. vrst v drugi združbi, c = vrste, skupne 
prvi in drugi združbi. 

Identična združba je tista, kjer je vrednost QS > 80 %, podobna, kjer 
je QS med 60 in 80%, in popolnoma različna, kjer je QS < 60% (BIADUN 
1994b ). 

Vrste sva glede na tip prehrane razdelila v štiri skupine: insektivore, 
karnivore, herbivore in granivore ter vsejede (omnivore) (glej npr: 
TOMIAtOJC et al. 1984, PEARSON 1 LACK 1992, KOOIKER 1994). 

Podatke sva obdelala s statističnim programom SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 6.0. Zaradi nenormalne porazdelitve 
sva uporabila neparametrični Kruskai-Wallisov test in Spearmanov kore
lacijski koeficient. 

4 REZULTATI 
4 RESULTS 

Na raziskovalnem območju je bilo ugotovljenih od 17 (december) do 
34 (oktober) vrst. Sicer pa je bilo v vseh petih mesecih redno opazovan ih 
samo osem vrst, in sicer poljski vrabec (Passer montanus), ščinkavec 
(Fringilla coe/ebs), siva vrana (CoNus cornix), sraka (Pica pica), velika 
sinica (Parus major), kanja (Buteo buteo), plavček (Parus caeru/eus) in 
stržek (Troglodytes trog/odytes). 

V času raziskave je največjo gostoto dosegel čižek (Card ue/is spinus) 
v decembru (preglednica 1 ). čeprav ni bil opazovan v vseh mesecih. Med 
vrstami, ki so bile opazovane vsak mesec, sta najvišjo gostoto dosegla 
poljski vrabec in ščinkavec . Najvišja skupna gostota je bila dosežena 
decembra, ko je bilo ugotovljenih najmanj vrst, kljub temu pa korelacija 
med številom ugotovljenih vrst in gostoto med meseci ni pomembna (rs= 
0,18, P > 0,05, n = 15). Prav tako ni pomembna korelacija med številom 
vrst in številom osebkov (r 

8 
= 0,43, P > 0,05, n = 15). 

Razlika v številu vrst glede na tip prehrane je zelo pomembna (x.2 = 
22,2, df = 3, P < 0,001 ). V jesenskem in zimskem času se je na razisko
valnem območju zadrževala največ omnivornih vrst, najmanj pa plenilcev, 
ki se prehranjujejo pretežno z vretenčarji. 

Največja podobnost med meseci je bila s pomočjo Sorensenovega 
indeksa ugotovljena med novembrom in decembrom, najmanjša pa med 
oktobrom in februarjem (preglednica 2). 
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Preglednica 1: Gostota (št. osebkov/1 O ha) posamezne vrste v določenem mesecu v spodnji Savinjski dolini (+-vrsta se je 
v določenem mesecu pojavila le enkrat, ! -vrsta ima večje območje kot 10 ha (poznano iz literature)) 
Table 1: Density (no. of individua/s/10 ha) of particular species during each month in the Lower Sa•;inja Valley(+- the 
speci es we re observed only on ce in a particular month, ! - the species with a ferritory bigger than 1 O ha (known from literature)) 

Vrsta 1 Spec1es Oktober November December Januar Februar 
Poljski vrabec (Passer montanus) 3,73 3,78 3,28 5,02 0,75 
Vrbja listnica (Phyl/oscopus collybita) 1,59 + - -
Liscek (Carduelis carduefis) 1,49 + - -
Cizek (Cardue/is spinus) 1,19 4,58 7,98 + -
Scinkavec (Fringifla coelebs) 1,09 2,09 2,01 2,24 3,23 
S1va vrana (CoNus comix) 1,00 . 0,45 0,75 0,80 0,60 
Sraka (Pica pica) 0,94 0,80 0,82 1,54 1,34 
Grivar (Cblumbus pafumbus) 0,70 - -
Velika sinica (Parus major) 0,60 1,44 1,84 0,80 0,90 
Cikovt (Turdus philomelos) 0,45 + - - -
Vriskarica (Anthus spinoletta) 0,40 - - -
Siva pevka (Prunella modufaris) 0,35 + - + -
Rdeceglavi kraljicek (Regu/us ignicapi/fus) 0,35 - - - -
Tascica (Enthacus rubecufa) 0,30 0,40 + - 0,15 
Prosnik (Saxico/a torquata) 0,25 - - -
Kos (Turdus merula) 0,25 + + + 
Smarnica (Phoenicurus ochuros) 0,20 - -
Kanja (Buteo buteo) ! ! ! ! ! 
Navadna postavka (Falco tinnunculus) ! ! - + 
Bela pastinca (Motacilla alba) 0,15 - - - -
Crnoglavka (Syfvia atricapilla) 0,15 - - - -
Plavcek (Parus caerufeus) 0,15 0,60 0,37 + + 
Veliki detel (Dendrocopus major) 0,10 0,20 + 0,15 -
Vodomec (Aicedo athis) 0,10 - -
Bicja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) + - - -
Mala cipa (Anthus pratensis) + - -
Strzek (Troglodytes troglodytes) + 0,50 0,45 0,15 0,25 
Siva čapiJa (Ardea cinerea) + -

1 

- - 0,15 
1 

· Grilcek (Sermus serinus) + - -
1 

- -
1 

Soja (Garrulus glandarius) + 
1 

+ + ·0,20 
Sokol selec (Falco peregrinus) + -

1 

- - -
Skobec (Accipiter msus) + 0,10 + - -
Kr0kar (CoNus corax) + - - ! -
Fazan (Phasianus cofchicus) + - - -
Zelenec (Carduel!s eh/oris) - + - -

1 

0,55 
PICUS vindJS - + - + 

1 

Mlakarica (Anas pfatyr.hynchos) - + - - -
Dolgmepka (Aegithalos caudatos) + + -
Plašica (Rem1z pendulinu~) - + -

1 
-

Bnnovka (Turdus pi/aris) + -
1 

-
MocVJrska simca (Parus pafustris) - 0,15 + L_+ + 
Pinoža (Fringifla montifringifla) - + + 

1 

-
Brglez (Sitta europaea) - + + 
Kalin (Pyrrhula pyrrhula) - + -
Siva zolna (Picus canus) -

1 

-
1 

- 0,10 - l 
Rumem strnad (Erhbenza citrmefla) - - 1 - 1 -0,20 -

1 

Mali krivokljun (Loxia curvirostra} - - -
1 

+ -
Domači vrabec (Passer domesticus) 

1 

- - 1.00 
Carar (Turdus viscivorus) -

1 
-

1 

- - + 
1 Skorec (Sturnus vulgaris) - - - - + 
Gostota skupaj 1 Density 17,2 16,6 18,95 11,58 9,9 
Stevilo vrst 1 No. of species 34 27 17 20 18 
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Preglednica 2: Primerjava združb 
med meseci s pomočjo Sorense
novega indeksa 
TalJ/e 2: Comparison of bird 
assemblages between months 
with Sorensen's index 

x Xl Xli 1 11 

x - 59 47 48 46 
Xl - - 68 64 62 
Xli - - 65 57 

1 - - - - 58 

Razlika med povprečnim številom osebkov v jati med meseci pri polj
skem vrabcu (Kruskai-Wallisov test , 1! = 4,71, df = 4) in pri veliki sin ici 
(Kruskai-Wallisov test, x2 = 7,18, df = 4) ni pomembna. Nasprotno pa sva 
ugotovila pri ščinkavcu (Kruskai-Wallisov test, x2 =- 1 O, 1 O, df = 4 ), sivi vrani 
(Kruskai-Wallisov test, y} = 12,25, df = 4) in sraki (Kruskai-Wallisov test, 
X2 = 11 ,01, df = 4) (v vseh primerih: P < 0,05). Povprečno število osebkov 
v jati za pet najpogostejših vrst v posameznih mesecih je prikazano na 
grafikonih 1 in 2. 

5 RAZPRAVA 
5 DISCUSSION 

5.1 Primerjava z drugimi raziskavami 
5.1 Comparison with other localities 

Povprečna ugotovljena gostota na poljedelskih površinah (56, 2 ha) z 
okrog S-odstotnim deležem mej ic na Poljskem (TRY JANOVVSKI 1995) 
močno zaostaja za gostotami, ki sva jih ugotovila midva. Razlog za takšno 
odstopanje sta verjetno različna habitata, na katerih sta bili opravljeni 
raziskavi . Na Poljskem je raziskava potekala pretežno na mejicah sredi 
obdelovalnih polj. Kujawa (1995) je v agrarni pokrajini z gozdički in pasovi 
drevja (50 ha) med decembrom in februarjem v treh sezonah registriral 
skupaj 32 vrst, kar je devetnajst vrst manj, kot sva jih ugotovila midva v 

Sl1ka 2: Velika sinica (Parus major) je bila med raziskavo redno Slika 3: Decembra je bil čižek (Carduelis spinus) najštevilč-
opazovana (foto: Milan Vogrin) nejša vrsta 
Figure 2: Great Tit (Parus major) was regutary observed du ring Figure 3: ln December Siskin (Cardue/is spin us) was the most 
the study (photo: Milan Vogrin) abundant species 
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eni sezoni v istih mesecih. V podobni pokrajini kot Kujawa na Poljskem je 
Moller (1984) na Danskem v januarju in decembru ugotovil 34 vrst, vendar 
na bistveno večji površini (dobrih 17 km 2). Farina (1986), ki je raziskoval 
združbo ptic v mejicah na površini 35 ha v Italiji, je med novembrom in 
marcem odkril 42 vrst, kar je že bliže najinim rezultatom. 

Na Poljskem so bile najštevilčnejše vrste rumeni strnad (Emberiza 
citrinella), velik! strnad (Mifiaria ca/andraJ, poljski vrabec (TRYANOWSKI 
1995) oziroma plavček, brinovka (Turdus pi/aris) in rumeni strnad 
(KUJAWA 1995), torej skoraj povsem druge vrste, kot sva jih odkrila midva 
(poljski vrabec, ščinkavec (Fringifla coelebs), sraka, velika sinica). 

Vsi avtorji so pri raziskavah uporabljali podobno metodo kot midva, 
bodisi transektno (KUJAWA 1995, TRYJANOVSKI 1995) bodisi kartirno 
(FARINA 1986), kar pomeni, da večjih odstopanj pri številu vrst zaradi 
metod ne more biti. Možen razlog za večje število ugotovljenih vrst na 
najini raziskovalni površini je lahko tudi geografska lega raziskovalnega 
območja, saj leži spodnja Savinjska dolina precej južneje kot območje pri 
Wolsztynu in Turewu na Poljskem. Vendar Tryjanowski (1995) dvomi, da 
bi geografski položaj pomembneje vplival na število prezimujočih vrst (in 
s tem verjetno tudi na gostoto (avtorjeva pripomba)) v srednji Evropi. 
Glavni razlog za veliko gostoto sredi zime je verjetno dovolj dostopne 
hrane (glej npr.: FARINA 1989, TIEDEMANN 1993, TRYJANOWSKI1995) 
ter vrsta in struktura habitata (MOLLER 1984, TRY JANOWSKI 1995 ). 
Odvisnost vrst od starosti sestoja je bila ugotovljena tudi v gnezditvenem 
obdobju (npr. WALICZKY 1991, ROBERTSON 1 BERG 1992). Glede na 
rezultate Farine (1986), ki je v obdobju od novembra do marca ugotovil 
podobno število vrst kot midva, dvom Tryjanowskega (1995) verjetno ni 
upravičen. 

število ugotovljenih vrst na raziskovalnem območju z gostoto sicer 
narašča, vendar korelacija ni pomembna. Ta ugotovitev je v nasprotju z 
ugotovitvijo Solonena (1996) za gnezditveno obdobje. Razhajanje v re
zultatih si lahko mogoče pojasnimo prav s tem, da je Solonen proučeval 
gnezdilke, midva pa negnezdilke. Podobne primerjave za negnezdilke pa 
v literaturi nisva zasledila . 

Witt ( 1995) je za urbano območje v Berlinu ugotovil, da je število 
osebkov odvisno od števila vrst, kar pomeni, da je območje, ki je bogato 
s številom opaženih osebkov, bogato tudi s številom vrst. Takšna ugoto
vitev je v nasprotju z najinimi ugotovitvami, na razliko pa lahko po najinem 
mnenju vpliva med drugim tudi razlika v habitatih. 

Glede na Sorensenov indeks so združbe ptic med meseci popolnoma 
različne. Takšno nepodobnost lahko pripišemo veliki dinamičnosti vrst, ki 
se pojavljajo na raziskovalnem območju . To potrjuje tudi veliko vrst, ki so 
bile določen mesec opazovane le enkrat (oktober: 29 % vseh vrst, no
vember: 33 %, december: 47 %, januar: 40% in februar: 33 %). Iz tega 
lahko sklepamo, da zimska struktura ptic na odprti površini ni stabilna, 
temveč se spreminja iz meseca v mesec, pač glede na pogoje, ki jih ptice 
najdejo ne samo na raziskovalni površini, temveč tudi (ali predvsem) v 
okolici. 

V posameznih mesecih je bilo ugotovljeno od 20% (december) do 60% 
(oktober) vrst, ki tukaj tudi gnezdijo. Največja podobnost z gnezditvenimi 
meseci je bila tako dosežena v jesenskem mesecu. Podobno razmerje 
(16,5-37,7 %) med zimskimi (december, januar) in gnezditvenimi meseci 
je ugotovil tudi Moller ( 1984) na Danskem. 
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Grafikon 1 _ Povprečno število 
osebkov v jati v negnezditvenem 
obdobju (oktober 1997 -februar 
1998) v spodnji Savinjski dolini 
Graph 1· An average number in 
a flock during each month 
(October 1997- February 1998) 
in the Lower Savinja Valley 
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V prime~javi z gnezditvenim obdobjem, ko je bilo na raziskovalni povr
šini ugotovljenih 20 vrst (VOGRIN 1999b), je bilo v zimskem obdobju 
(december-januar) ugotovljenih pet vrst več. Tudi gostota v gnezditvenem 
obdobju (6,9 para/10 ha) je več kot enkrat nižja, kot je bila ugotovljena v 
decembru in januarju. Glede na takšno razporeditev lahko zaključimo, 
da je obravnavano območje za ptice zanimivejše v zimskem kot pa v 
gnezditvenem obdobju . 

5.2 Jate 
5.2 Flocks 

Od jeseni do konca zime so bile najbolj stabilne jate ugotovljene pri 
poljskem vrabcu in veliki sinici . To bi lahko pomenilo, da so pri teh dveh 
vrstah umrljivost, emigracija in imigracija najmanjše . Velika sinica se je 
na travnikih z mejicami tako jeseni kakor tudi pozimi zadrževala v paru. 
Takšna ugotovitev je v nasprotju s podatki Crampa in Perrinsa (1993), ki 
pravita, da se velika sinica izven gnezditvenega obdobja zadržuje v jatah. 
Razlika v velikosti jat je zelo verjetno povezana s habitatom, strukturo in 
starostjo vegetacije (BILCKE et al. 1986, ROLANDO 1 MENZIO 1990, 
SZEKELY 1 JUHASZ 1993, DONALD et al. 1997), s količino hrane (SZEKEL Y 
et al. 1989), s številom plenilcev (SZEKELY et al. 1989) ter tudi z vremenom 
(zbrano v: BILCKE et al. 1986, SZEKELY 1 JUHASZ 1993). 

V slabšem habitatu, torej tam , kjer je na voljo manj hrane, se sinice, 
tako kot druge vrste , združujejo v jate, saj na ta način hrano lažje odkrijejo 
(npr. VICKERY et al. 1991, TEMPLETON 1 GIRALDEAU 1995). To teorijo 
so s poskusom potrdili Szekely in sodelavci (1989), ki so odkrili, da so 
sinice, potem ko so jih dodatno hranili, zapustile jato in se hranile indivi
dualno ali v parih. 

Pri oblikovanju jat imajo veliko vlogo tudi plenilci. Znano je, da se ptice 
združujejo v jate tudi zaradi tega, da zmedejo plenilca in da le-tega tudi 
prej odkrijejo (zbrano v: CRESSWELL 1994). Glede na te podatke lahko 
zaključimo, da je hrane za sinice in poljskega vrabca na travnikih z-meji
ca mi dovolj, malo pa je njunih plenilcev, predvsem skobca (Accipiter nisus) 
kot njunega glavnega pleni Ica (NEWTON 1998, glej tudi tabelo ~ ). Za
ključimo lahko, da se velika sinica na območjih, kjer je dovolj hrane in 
malo plenilcev, že sredi zime zadržuje v izoblikovanih parih . 
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V nasprotju z omenjenima vrstama pa se pri s raki, sivi vrani in ščinkavcu 
število osebkov v jati med meseci značilno spreminja. Najnižja gostota 
pri teh vrstah je bila dosežena v mesecu novembru oziroma decembru, zatem 
pa je gostota zopet narasla (grafikon 1 ). Razlika je najbolj očitna pri ščinkavcu. 

Pri sraki je velikost jat podobna, kot je bila ugotovljena na Dravskem 
polju v zimskem obdobju (VOGRIN 1998), kjer se sraka zadržuje pretežno 
v paru. Rolando s sod. (1998) za severno Italijo za obdobje od decembra 
do februarja navaja, da se sraka in siva vrana zadržujeta pretežno v 
manjših skupinah (2-3 ptice). Ta ugotovitev se prav tako sklada z najinimi 
rezultati. Najini rezultati so podobni tudi tistim, ki sta jih ugotovila Eden 
(1 989) in Vorišek (1993). Sicer pa tudi za srako velja, da so ptice v jatah 
uspešnejše pri iskanju hrane kot samostojni osebki (EDEN 1987). 

Nihanje med meseci pri sraki, sivi vrani in ščinkavcu si lahko razlagamo 
tudi z emigracijami osebkov sredi zime, ko je hrane najmanj, v bolj ugodne 
habitate, npr. v bližino naselij, kjer je tudi klima ugodnejša (TOMIAtOJC 
1982, BEZZEL 1985). 

Zanimivo je naraščanje gostote pri čižku od oktobra do decembra. V 
tem obdobju se je njegova gostota povečala za več kot šestkrat Čižek 
velja za invazijsko vrsto, ki sledi virom prehrane, iz severnih predelov pa 
se pričenja umikati že avgusta in septembra (CRAMP 1 PERRINS 1994). 
Semena jelše so ena izmed glavnih virov njegove prehrane (CRAMP 1 
PERRINS 1994). Črna jelša je dobro zastopana na obravnavanem ob
močju , v letu raziskave pa je tudi bogato obrodila. Domnevamo lahko, da 
je čižka na raziskovalno območje pritegnila velika količina hrane. Glede 
na podatek, da je čižek že januarja postal redek, pa lahko sklepamo, da 
so v tem času zaloge jelševih semen že pošle. 

5.3 Ostale vrste 
5.3 Other species 

V posameznih mesecih preseneča odsotnost ali pa nizka gostota 
nekaterih vrst, ki so bile drugod, npr. v Avstriji, Nemčiji in na Poljskem 
(TIEDEMANN 1993, LENTNER 1 LANDMANN 1994, TRYJANOWSKI 
1 995), ugotovljene v večjem številu. Omeniti je potrebno kosa (Turdus 
merula), dolgorepko (Aegitha/os caudatos), močvirsko sinico (Parus 
pa!ustris), brgleza (Sitta europaea) , zelenca (Cardue/is eh/oris) in 
rumenega strnada (Emberiza citrinella). Vse omenjene vrste so bile na 
raziskovalnem območju redke tudi v času gnezditve ali pa tu sploh ne 
gnezdijo (lastna opazovanja). Očitno je, da tem vrstam habitat ne ustreza 
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Grafikon 2: Povprečno število 
osebkov v jati pri poljskem 
vrabcu Passer montanus v ne
gnezditvenem obdobju (oktober 
1997 -februar 1998) v spodnji 
Savinjski dolini 
Graph 2: An average number of 
the Passer montanus in a ffock 
during each month (October 
1997 - February 1998) in the 
Lower Savinja Valley 
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Slika 4: Siva vrana (Corvus com ix) 
se je v zimskem obdobju 
zadrževala pretežno v paru (foto: 
Milan Vogrin) 
Figure 4: During the winter 
Hooded Crow (Corvus cornix) on 
meadows with hedges foraged 
mainly in pairs (photo: Milan 
Vogrin) 
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niti v zimskem času, čeprav v tem obdobju nekatere vrste spremenijo 
prehranjevalne navade (npr. kos, močvirska sinica in brglez postanejo 
bolj ali manj herbivori oziroma granivori, medtem, ko so v gnezditvenem 
obdobju vsi insektivori). Pri dolgorepki, močvirski sin ici, brglezu ter deloma 
tudi pri kosu moramo upoštevati tudi dejstvo, da te vrste veliko raje 
naseljujejo večje gozdnate sestoje kot pa manjše izolirane predele (npr. 
HINSLEY et al. 1995, 1996), kar je bilo ugotovljeno za nekatere omenjene 
vrste tudi v zimskem obdobju (NOUR et al. 1997a, 1997b). 

Zanimiva je tudi primerjava gostot posameznih vrst, ki se na obravna
vanem območju zadržujejo tako v gnezditvenem kakor tudi prezimovalnem 
obdobju (stalnice). Za primerjavo sva izbrala štiri najpogostejše vrste, in 
sicer veliko sin ico (Parus major), sivo vrano (Corvus cornix), srako (Pica 
pica) in ščinkavca (Fringilla coelebs). Velika si nica se v jesensko-zimskem 
obdobju pojavlja v do trikrat večji gostoti kakor v času gnezdenja, podobno 
tudi sraka, ščinkavec pa celo v do petnajstkrat večji gostoti. Odstopanja 
pri sivi vrani niso tako velika in se gibljejo v vrednosti gnezditvene gostote. 
Očitno tudi pri tako imenovanih stalnicah prihaja do določenih premikov, 
bodisi da gre za osebke s severa, npr. pri veliki si nici (GOSLER 1 WILSON 
1997), ščinkavcu (NEWTON 1 VAISANEN 1997) in sivi vrani (npr. MOLLER 

· 1983, 1984), ali pa vsaj za lokalne premike, kot npr. pri sraki (BAEYENS 
1 JERZAK 1997). Ali gre na raziskovalni površini dejansko za priselitev 
severnih osebkov ali pa le za lokalne premike domačih ptic, je težko reči . 

To bi lahko ugotovili npr. z obročkanjem. Meniva pa, da do določene mere 
nastopata obe varianti. 

Zanimiva vrsta je tudi fazan (Phasianus colchicus), tipična stalnica, ki 
v gnezditvenem obdobju nastopa v gostoti 0,4 samca/1 O ha (lastna 
opazovanja), v jesensko-zimskem obdobju pa je bil registriran le oktobra. 
Temperature v zimskem času niso bile nizke pa tudi snega je bilo malo, 
tako da neugodne vremenske razmere verjetno niso vplivale na znižanje 
njegovega števila. Tudi potencialnih plenilcev med ptiči je bilo malo, možno 
pa je, da so njegovo številčnost zmanjšale zveri. Opazila sva lisice (Vu/pes 
vu/pes) in kune (Marles spp. ). 

Vsejede vrste, ki prevladujejo v jesensko-zimskem obdobju, so na 
obravnavanem območju najštevilčnejše tudi v gnezditvenem obdobju 
(lastna opazovanja). Prevlado vsejedih vrst v zimskem obdobju so odkrili 
tudi Tiedemann (1993 ), Kujawa (1995) in Tryjanowski (1995). Kujawa 
(1995) prevlado vsejedih vrst v zimskem obdobju razlaga z upadam 
insektov zaradi neugodnih· klimatskih pogojev, ki vladajo v odprti krajini, 
medtem ko je v gozdu odkril prevlado žužkojedih vrst. Vendar takšna 
razlaga glede na najine rezultate iz gnezditvenega obdobja, ko so bile 
insektivorne vrste v manjšini, ne more povsem držati. Na razlike v prisot
nosti posameznih vrst glede na prehrano prav gotovo vplivajo še kakšni 
drugi razlogi. Da se rezultatov ne da posploševati, pričajo tudi podatki v 
Vogrin in Vogrin (1998b) z monokulturnih polj (torej tudi odprte kulturne 
krajine) v severovzhodni Sloveniji, kjer so v času gnezdenja prevladovale 
žužkojede vrste, v zimskem obdobju pa vsejede vrste (lastna opazovanja). 

6 ZAKLJUČKI 
6 CONCLUSIONS 

Travniki z mejicami ob potoku Ložnica v spodnji Savinjski dolini so za 
ptice v zimskem obdobju zelo pomembni, saj se tukaj pojavlja v povprečju 
več vrst kot v podobnih habitatih drugod v srednji Evropi. Kljub temu je 
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bilo redno opazovanih samo osem vrst. V zimskem obdobju se tukaj 
zadržuje največ vsejedih vrst, ki očitno najlažje pridejo do hrane . 

Glede na povečano število vrst in večjo gostoto v zimskem času kot v 
gnezditveni sezoni je očitno, da se v zimskih mesecih na travnike z meji
cami pomaknejo tudi vrste iz okoliških habitatov (glede na sestavo vrst 
predvsem iz gozda), občasno pa se tukaj zadržujejo tudi vrste s sever-
nejših predelov. Primerjava med najpogostejšimi vrstami v gnezditvenem 
in zimskem obdobju pokaže, da so te vrste veliko številčnejše v zimskem 
času. Glede na ugotovitev, da se večina vrst zadržuje v manjših jatah ali 
v parih, smemo sklepati, da je razpoložljive hrane dovolj, potencialnih 
plenilcev pa malo. 

Mejice so izven gnezditvenega obdobja torej zatočišče in očitno tudi 
dober vir hrane tako za vrste iz okoliških habitatov kakor tudi za vrste, ki 
se k nam pomaknejo s severa . Temu naj bi bilo prilagojeno tudi gospo
darjenje z njimi, kar pomeni, da bi se obsežnim sečnjam v zimskih mesecih 
morali izogibati. 
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Composition of Wintering Bird Assemblages on Meadows with Hedges in the Lower 
Savinja Valley (Slovenia), 

Summary 

The work had been carried out between October 1997 and F ebruary 1998 in the Lower Savinja Valley 
near Žalec. The whole valley is well known as a very insensitive agricultural area with hop as a main 
crop. The area in which the research was carried out is characterised by the presence of meadows with 
hedges and had measured 67 ha. 

A research has been done by the use of a transect method. Counts of birds were made three times 
per month in approximately ten-day intervals throughout the study period. Transects were censused 
durin_g the same morning, always in different direction to avoid effects of time and temperature on the 
conspicousness of the bird s. AH bird s observations were denoted on ma ps with a 1: 5,000 scale. 

Atotal ot-50 species was found during the research with totals for particular months of 17-34 species 
(Tab. 1 ). This is a very high number in comparison to data from other similar studies in Central Europe 
(e .. g. FARINA 1986, KUJAWA 1995, TRYJANOWSKI 1995). During the whole period only eight species 
were regularly observed: Passer montanus, Fringilla coelebs, Corvus comix, Pica pica, Parus major, 
Buteo buteo, Parus caeruleus and Troglodytes troglodytes. The highest density was reached by Carduelis 
spinus in December. Among species observed during the whole period, the highest densities were reached 
by Passer montanus and Fringilla coelebs. Densities in different months varied across ,;n almost 2-fold 
range, from a maximum of 18.95 birds/10 ha in December, to a minimum of 9.9 birds/10 ha in February. 
Densities and the number of bird species observed in a given months were not correlated (rs = 0.18, 
P > 0.05, n ~ 15). Moreover, there was no statistical significance between the number of species and the 
number of individuals {rs = 0.43, P > 0.05 , n = 15). 

We found out that the most abundant group of birds are the omnivorous ones (x2 = 22.2, df = 3, 
P < 0.001 ). According to the Sorensen index the greatest similarity was found between the months of 
November and December (Tab. 2). 

Ffock size does not differ significantly between months at Passer montanus and Pa rus major (Kru skal
Wallis Test, x2 = 4. 71, 7.18 respectively, in both cases df = 4, P > 0.05). On the other hand, flock size 
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differs significantly at Fringi/fa coelebs, Corvus com ix and Pica pica (Kruskai-Wallis Test, x} = 10.1 O, 
12.25 and 11 .01 respectively, in all cases: df = 4, P < 0.05). Average nllmber of individuals in flocks of 
particular species is presented in Graph 1 and 2. 

Reasons for high number of species and relatively stable density throughout the study are probably 
good availability of food, meteorolog ica! conditions, geographical position of the study area, low numbers 
of predators, and hedgerows inside the study area with surrounding habitats. 
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Strokovne razprave 
GDK: 301 

Študij dela - nič boljše kot pred letom? 

Edvard REBU LA* 

Izvleček: 

Rebula, E. : Študij dela- nič boljše kot pred letom? Gozdarski vestnik, št. 7-8/2000. V slovenščini , cit. lit. 7. 
V clanku obravnavamo stanje na področju proučevanja. standardiziranja in normiranja dela pri pridobivanju gozdnolesnih 

sortimenrov v Sloveniji . Naštete so pomanjkljivosti veljavnih normativov in podani predlogi za njihovo odpravo. 
Veljavni normativi izhajajo iz razmer pred 20, 25 leti . Od takrat so se bistveno spremenile nekatere okoliščine dela. Drugačna 

je organizacija gozdarstva, delovni stroji , vsak uslužbenec ima svoj računalnik, seka se debelejše drevje in skoraj povsod se 
vzpostavlja popoln gozdni red. Zato so nonnativi zastareli . Narejeni so bili kot pripomoček za določanje akordnih cen, danes pa 
služijo tudi za izračunavanje stroškov dela in cen lesa na panju. Zato svojemu namenu ne ustrezajo več. 

Za izdelavo novih delovnih normativov so nujna obsežna proučevanja dela v vseh okolišč inah. Večinoma zadostuje le časovno 
proučevanje , ki ga lahko izvajajo tudi manj usposobljeni strokovnjaki operativci, s primerno opremo. Zato je najboljše. če 
proučevanje organizira in vodi, centralno za vso državo, za to usposobljena ustanova. Več i no snemanj dela opravijo strokovnjaki 
v operativi. Na koncu vse podatke obdela organizator snemanja in izdela ustrezne nomwtive. 

lzdelava novih normativov je dolgotrajna. Za takojšnjo, hitro rabo bi bilo dobro veljavne norma ri ve popraviti. j il1 izboljšati, da 
bi bi li lažje uporabljiv\ povsod. To velja zlasti za sečn_io, kjer bi lahko upoštevali dognanja snemanj dela ki niso bila zajeta pri 
izdelavi veljavnih normativov. 

Ključ.ne besede: delo v gozdu, pridobivanje sortimentov proučevanje dela. študij časa, normativ del. 

UVOD 

Mineva leto dni, odkar je B. Košir (KOŠIR 1999) 
napisal obsežen, utemeljen in v nekem smislu tudi 
provokativen članek o problematiki proučevanja dela 
in še posebej časovnih študij. V njem analizira stanje, 
pojasni vzroke .takeg~ nezadovoljivega stanja, če upo
rabim najmilejši izraz, in navaja krivce za tako stanje. 
Podrobno navaja, kakšni naj bi bili delovni normativi. 
čemu vse služijo, koga zadevajo in kdo bi moral so
delovati pri njihovem oblikovanju. Podaja konkretne 
številčne ocene, ki kažejo, kaj lahko pomenijo (de
nami) nezanesljivi normativi. Med glavne krivce in 
odgovorne za tako stanje šteje državo. Navaja vrsto 
predlogov za izboljšanje stanja. V članku izrecno pra
vi: "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 /. . ./ 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 / .. ./ Današnje neurejeno stanje v 
gozdarstvu ne podpira potrebe po natančnih 

normativih, saj se s pogajanji in špekulacijami mar-

* dr. E. R., univ. dipl. inž . gozd., Kraigherjeva 4, 6230 
Postojna, SLO 
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sikdaj ceneje 111 hitreje doseže večji ekonomski 
učinek." 

Nisem zasledil, da bi kdo na to pisanje reagiral, 
vsaj javno ne. Čakal sem in čakal, pa nič. )Javsezadnje 
je tudi molk lahko zelo glasen odgovor. 

Kot sestavljalec skoraj vseh veljavnih državnih 
normativov za pridobivanje sortimentov (vsaj v pr
votni obliki, v t. i. panožnem sporazumu, vir 1984) 
vem, kako so narejeni, zakaj so bili tako narejeni, 
poznam njihove prednosti in pomanjkljivosti. Kolikor 
sem mogel, sem spremljal njihovo rabo. O rabi teh 
normativov je izdelana tudi razmeroma obsežna 
analiza (KOŠIR in sod. 1992). Skoraj dvajsetletna 
raba normativov je pokazala njihovo uporabnost in 
pomanjkljivosti. Zato se oglašam. Ne da bi 
polemiziral z avtorjem, pač pa ga podprl, navedel 
dodatna spoznanja o današnji (ne)uporabnosti 
obravnavanih normativov in argumente za izdelavo 
novih ali vsaj temeljito prevetritev sedanjih. 
Obravnaval bom le tiste normative, ki sem jih izdelal 
sam (sečnja, ročno spravilo, spravilo s konji in 
traktorji) in ki so ostali vsa ta dolga leta nespremen
jeni ali pa so jih brez dodatnih proučevanj dela le 
nekoliko "predelali in dopolnili". Podal bom tudi do
sedanje izkušnje pri izdelavi normativov, zlasti pri 
pridobivanju podatkov, in mogoče kak uporaben pred
log za bodoče delo. 
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2 POMANJKLJIVOSTI VELJAVNIH NORMATI
VOV 

2.1 Splošno 
Normativi v t. i. panožnem sporazumu iz sredine 

80-ih let so nastali kot posledica neke vrste (politič
nega) pritiska ene izmed reform (izboljšanja) gospo
darskega sistema. Eden izmed ciljev je bil uskladiti 
delo in zaslužek vseh delavcev v Sloveniji . Dogovorili 
so se za enotne ume postavke, iz katerih so bile izve
dene tudi enotne (v smislu, da so veljale za vso Slo
venUo) urne postavke (plače) za delo v gozdarstvu 
Slovenije. Zaradi dejstva, daje večina del neposrednih 
delavcev v gozdarstvu plačana po akordu,je bilo nujno 
doseči tudi enotne normative del, da bi lahko izpolnili 
načelo "za enako delo enako plačilo" . Tako so postali 
normativi vseb del (tudi operativnotehniških) sestavni 
del t. i. panožnih sporazumov. Sam sem moral sestaviti 
normative za pridobivanje sortimentov. Kot večino 
stvari v tistem času je bilo treba tudi normative (ki naj 
bi veljali za vso Slovenijo) izdelati zelo hitro. 

Osnova za izdelavo t. i. republiških normativov za 
pridobivanje sortimentov so postala pretežno prouče
vanja dela pri GG Postojna ali pa kar tovrstni njihovi 
nonnativi. Za dela, ki tu niso bila običajna (npr. ročno 
ali žičničarsko spravilo, gosenični traktorji), sem pov
zelnonnative drugih GG- jev (Kranj, Celje, Tolmin), 
ki so bili največkrat izkustveni. Za sečnjo sem imel 
takrat časovne študije za skoraj vsa gozdna gospo
darstva. Upošteval sem le tiste, ki ne zajemajo po
stojnskih in tiste, pri katerih je bil potek (nagib 
krivulje) močno drugačen (za iglavce niz 6 iz GG 
Nazarje, niz 8 iz GG Bled, pri listavcih pa niz 5 iz GG 
Nazarje in niz 7 iz GG Novo mesto). Vseh drugih 
snemanj nisem mogel upoštevati . Vsa snemanja sečenj 
so iz let 1982-1985, večina podatkov za izdelavo nor
mativov za spravila po tleh pa je še veliko starejših . 
Že samo to dejstvo veliko pove o uporabnosti veljavnih 
normativov v današnjih razmerah. Pomanjkljivosti 
posameznih normativov bomo obdelali ločeno, tu naj 
naštejemo le še nekaj okoliščin, ki so se od takrat, zlasti 
po l. 1993, bistveno spremenile in odločilno vplivajo 
na uporabnost normativov. Te so : 
- normativi so bili narejeni skoraj izključno kot instru

ment ugotavljanja in uravnavanja zaslužka, plače; 
-popoln gozdni red seje pri GG Postojna vzpostavljal 

na manjšem de]u sečišč; 
- povprečno odkazano drevo je bilo pri iglavcih okoli 

0,60 m3
, pri lisravcih pa okoli 0,25 m3; 
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-ob cesti se les ni razvrščal ali prebiral (z izjemo 
hlodov listavcev), ker so vsega vozili na melese 
(CMS) ; 

- iglavce in listavce so vedno sekali skupaj in celo leto; 
- proučevanje dela, največkrat le časovno, je bilo 

opravljeno na način in s pripomočki, ki so bili takrat 
na razpolago, zato je bilo ugotavljanje in zajemanje 
raznih vplivnih dejavnikov zelo omejeno; 

-normativi so biJi narejeni v obliki, ki je ustrezala 
takratnemu znanju računalništva tn tehnološki op
rem lj enosti (razširjenosti in vrsti računalnikov) upo
rabnikov normativov. Vsi nonnativi so bili podani 
tablično, le pri nekaterih so bile navedene tudi ustrez
ne enačbe. Tablično podajanje nonnativov je ome
jevala njihovo podrobnost, saj bi sicer nastala nepre
gledna množica tabel (npr. spravilo s traktorji, če ne 
bi ločili zbiranja in rampanja od vlačenja). Pozneje 
so sicer za vse normative brez dodatnega proučevanja 
dela izračunali ustrezne enačbe. 

Naštete okoliščine so danes bistveno drugačne, 
predvsem pa se zelo razlikujejo med posameznimi 
območji. Teh razlik normativi, taki kot so, ne morejo 
zajeti in upoštevati . 

Pri posameznih opravilih pa lahko naštejemo še 
podrobnejše pomanjkljivosti, ki izhajajo iz spremen
jenih okoliščin dela ali pa iz načina sestavljanja nor
mativa. Navedli jih bomo v nadaljevanju. 

2.2 Sečnja 

Normativi za sečnjo so narejeni za posamezne rast
linske združbe. Vzrok za to je deloma raziskava 
(REBU LA 1983), ki je pokazala (v okviru GG Postoj
na), da je rastišče (rastlinska združba) boljši kazalec 
nekaterih dodatkov k izdelovalnim časom (zaradi str
mine, ska!ovitosti, vejnatosti ipd.), kot so razne kate
gorizacije terena na osnovi značilnosti sveta (terena). 
Pomembnejši vzrok pa je ugotovljeno dejstvo, da je 
variabilnost dodatkov (bonifikacij, pribitkov časa k 
osnovnemu normativu) znotraj rastlinskih združb 
manjša kot znotraj raznih tehnoloških razvrščanj te
rena. Tako zastavljen sistem normiranja sečnje izloča 
(naj bi bile nepotrebne) nekatere pomembne bonifi
kacije, kot so za vejnatost drevja in prehodnost sveta. 
Zato tako sestavljeni normativi onemogočajo preve
liko samovoljnost (dobrotljiv ost ali stiskaštvo) dolo
čevalca nonnativov. Predvsem pa omogočajo hitro in 
natančno (fonnalno, lahko celo računalniško) kontrolo 
rabe normativov. Zlasti še, ko so rastlinske združbe 
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Rl·bula. E.. ŠtudiJ J~ln - nič. boljsl' kot pr~:d l ~tom " 

prevedli v gospodarske razrede, ki so določeni za vsak 
odsek. 

V~e gornje drži le pri naslednjih pogojih: 
- daje opravljeno natančno in dovolj podrobno (raven 

subasociacije ali ponekod celo faciesa) fitocenološko 
kartiranje; 

-da se odseki (sečnospravilne enote), za katere se 
ugotavljajo normativi, ujemajo z mejami rastlinskih 
združb; 

- da ista rastlinska združba povsod pomeni zelo po
doben gozd, z vsemi svojimi rastiščnimi značilnost
mi (strmina, skalovitost, tla) in podobnim drevjem; 
lahko tudi obratno, da se ve, katere združbe z dru
gačnimi imeni so si po delovnih okoliščinah toliko 
podobne, da se zanje lahko rabi isti niz normativov; 

- da določevalec normativov vse to ve ali pa ima za to 
delo ustrezne pripomočke (karte, sezname). 

Že ob sestavljanju republiških normativov (sesta
vine panožnega sporazuma) smo ugotovili, da so tu 
velike težave, zlasti kar zadeva prvo in tretjo točko 
naštetih pogojev. Zato smo rastlinskim združbam do
dali še opis vejnatosti drevja (dolžine suhe in zelene 
krošnje) in tarifne razrede. Oboje je vprašljivo, saj 
različne tarife na nek način že odražajo različne pogoje 
rasti drevja, različne gojitvene obrate in s tem tudi 
različno krošnjo in vejnatost. Zlast1 vprašljiva pa je 
raba takega sistema normiranja tam, kjer sploh še ni 
izvedeno zadovoljivo fitocenološko kartiranje. Takih 
gozdov paje še danes približno polovica. Prav tako je 
vprašljiva raba tudi tam, kjer je ka1tiranje grobo, kjer 
so nekatere združbe zelo "široke" in pestre v vseh 
pogledih (tla in sestoj). 

Uporabnost veljavnih normativov sečnje pa zmanj
šujejo še naslednja dejstva: 

::::::> Danes sekajo bistveno debelejše drevje kot 
pred leti. To velja zlasti za zasebne gozdove. Kubatura 
povprečno odkazanega drevesa iglavcev v državnih 
gozdovih je zadnji dve leti za dobrih 30 % večja od 
tiste izpred 15 let. Pri listavcih je ta razlika slabil125 %. 
V posameznih gozdnogospodarskih območjih (GGO) 
so te razlike znatno večje . Prav tako so zelo velike 
razlike med GGO. Take razlike kažejo, da so okoliš
čine dela danes bistveno drugačne kot pred leti in da 
je v praš lj ivo, koliko stari nonnativi sp lob še ustrezajo 
novim razmeram. Dvom izhaja iz naslednjih dejstev: 
-Vsi normativi izhajajo iz regresijskih krivulj. Kri-

vulje se odlikujejo z zelo tesnimi korelacijami, kljub 
temu pa imajo velike povprečne napake. Najbolj 
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zanesljive krivulje so pri povprečnih debelinah (te
žišču), veliko manj pa na robovih. Ker so se pov
prečja kubatur bistveno spremenila, so današnja te
žišča močno premaknjena in je zato vprašljivo, ko
liko so stare regresijske enačbe še zanesljive. 

- Delež časa za vzpostavljanje popolnega gozdnega 
reda narašča progresivno z debeli no drevja. To velja 
zlasti za iglavce. Zaradi bistveno drugačnih (večjih) 
debelin posekanega drevja je ta delež danes druga
čen, kot je upoštevan v veljavnih normativih. Razlika 
je pomembna zlasti zato, ker je vzpostavljanje gozd
nega reda danes fizično najnapomejše opravilo in ga 
sekač ne more opraviti bistveno hitreje, kot je pred
videno. Zato slabše zasluži in nasprotuje vzpostav
ljanju popolnega gozdnega reda. Danes je to po
membnejše kot pred leti, ker se popoln gozdni red 
menda vzpostavUa skoraj povsod. 
~ Nekatera gozdna gospodarstva še vedno (ali 

zopet) obračunavajo in plačujejo sekače po prevzeti 
količini izdelanih sortimentov. Normativi so pri takem 
načinu obračuna najbolj vprašljivi. Zato so v panož
nem sporazumu navedeni zadnji. Nasprotno pa so v 
Odredbi o določitvi normativov za delo v gozdarstvu 
na prvem (najpomembnejšem?) mestu . Na zahtevo 
nekaterih GG so bili narejeni tako, da sem normative 
na osnovi debeljadi (bruto kuba ture) drevesa preraču
na! v n01mative za tržno mero debla (količino iz dre
vesa izdelanih in po predpisih izmerjenih sortimentov). 
To sem naredil tako, da sem upošteval ostanek (odpa
dek, razliko med debeljadjo in tržno mero debla) pri 
iglavcih v višini 15 %, pri listavcih pa 12 %. Že samo 
ta povprečja so zelo vprašljiva in se med GGO razli
kujejo (vsaj razmerja, ki jih rabijo). Dejansko pa se 
močno razlikujejo tudi med različnimi debelinami 
drevja. Raziskave (npr. RE BULA \995) kažejo, da je 
ostanek pri drobnem drevju tudi 1 OO % večji kot pri 
debelem. Zato so tako izračunani časovni normativi 
pri drobnem drevju močno napačni (prenizki). 

::::::> Pri izračunih nonnativov sečnje je bil prehod 
med drevesi upoštevan v povprečju, kot delež dodat
nega časa . 

=> V normativih ni upoštevana različna vejna-
tost drevja, ki bi jo bilo nujno upoštevati znotraj ne
katerih (zelo "širokih") rastlinskih združb. Opis dolo
čanja vejnatostije za praktično rabo težko uporabljiv. 
Za lista vee ga sploh ni. . 
~ Prehodnost sveta je kombinacija delovanja 

različnih vplivov in povsod (zvezno) vpliva na delovne 
učinke. V normativih sta upoštevani le strm ina in kam
nitost. 
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Zaradi načina sestave normativov, ko je vanje vgra
jeno varovalo, da se sekač ne obremenjuje pretirano s 
škodljivimi vplivi motorne so normativi raz
meroma blagi in jih sekači povsod lahko presegajo. 
Zato pri njihovi rabi ni pretiranih težav. Sekači sami 
pa čutijo~ da v nekaterih delovnih okoliščinah lažje~ v 
drugih (drobno drevje, vel ika vej nat ost, popoln gozdni 
red ipd.) pa težje zaslužijo. Zaradi tega nastajajo te
žave. To paje le del problema. Drugi del zadeva toč
nost različnih izračunov in kalkulacij v zvezi z delom 
in vrednostjo lesa. Ta del je danes veliko pomembnejši 
kot takrat, ko so normativi nastali. 

Naštel sem le najpomembnejše pomanjkljivosti in 
take, ki bi jih lahko zadovoljivo razmeroma hitro in 
poceni odpravili. Kako to narediti, bomo obravnavali 
v poglavju o predlogih. 

2.3 Ročno spravilo 

Normativi so izkustven i. Izhajajo iz območij, kjer 
je (bilo) to opravilo običajno. O njihovi uporabnosti 
je težko razsojati, tudi zaradi težko (dovolj natančno) 
opredeljivih delovnih okoliščin. 

Izdelava dovolj dobrih tehničnih normativov za to 
opravilo bi zahtevala veliko dela. Zelo težko bi zbrali 
ustrezne podatke in izdelali dovolj podrobne in zanes
ljive normative. Opravilo pa je občasno, le v speci
fičnih okoliščinah in redko. Zato bi bili veliki stroški 
za izdelavo tehničnih normativov v nesorazmerju z 
vrednostjo in pomenom ročnega spravila. 

2.4 Spravilo s konji 

Normativi za spravilo s konji izhajajo iz GG Po
stojna. So v nekem smislu tehnični, ker izhajajo iz 
dovolj obsežnega in podrobnega snemanja dela v letih 
1962-1965. Iz tega časa so na razpolago tudi prouče
vanja spravila s konji prof. M. Lipoglavška. Oboje 
izhaja iz podobnih (dinarskihjelovo-bukovih) gozdov 
in načinov dela (Snežnik, GG Kočevje). V drugih ob
močjih Slovenije, kjer so delovne okoliščine in tudi 
načini dela drugačni, niso proučevali spravila s konji 
ali pa o tem ni podatkov. 

Okoliščine (potrebe, možnosti, smotrnost) izdelave 
tehničnih normativov za spravilo lesa s konji so po
dobne kot pri ročnem spravilu. Res paje, daje spravilo 
(le vlačenje!) s konji v novejšem času in pri zelo gos
tem cestnem omrežju in intenzivnem gospodarjenju z 
gozdovi ponovno aktualno. Zlasti ob uporabi novejših 
pripomočkov pri delu. Zato bi kazalo to problematiko, 
vključno z gospodam ostjo in ekološko sprejemljivost
jo (prednostmi?), proučiti v primernem obsegu. 
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2.5 Spravilo s traktorji 

Spravilo s traktorji je danes, in bo še precej časa, 
najpomembnejši način spravila, saj spravijo z njimi 
okoli 4/5 (80 %) lesa. Uporabljajo veliko vrst različnih 
traktorjev. Razlikujejo se po vseh značilnostih, zlasti 
pa po delovnih učinkih, ceni dela in ekološki sprejem
ljivosti. Zato je tu problematika normativov dela zelo 
pestra in obsežna. Tu bomo navedli in obravnavali tudi 
nekatere težave normiranja spravila lesa po tleh (spra
vilna razdalja, velikost povprečnega kosa, popoln 
gozdni red, prebiranje ob cesti, razmerje iglavci : 
listavci ipd.), ki veljajo enako tudi pri drugih načinih 
spravila. 

Normativi za spravilo s traktorji kolesniki (razen s 
poganom na obe osi) izhajajo iz proučevanj tega opra
vila pri GG Postojna pred 20, 25 leti. Takih traktorjev 
danes ni več. Normativi za goseničarje v panožnem 
sporazumu so bili iz GG Kranj. Poleg teh proučevanj 
spravila lesa s traktorji smo v 70-ih letih imeli še druga. 
Tu naj omenim le obsežna proučevanja tega opravila, 
ki so jih opravili pokojni prof. dr. A. Krivec, mag. J. 
Ajdič in mag. B. Južnič (sečnja in spravilo slučajnih 
pripadkov). 

Zaključimo lahko, daje raba teh normativov danes 
zelo vprašljiva, ne glede na spremenjene okoliščine 
dela. Spremenjene okoliščine pa vplivajo podobno, kot 
smo navedli pri primeru sečnje, zato bomo tu poudarili 
le največje pomanjkljivosti sedan jh normativov spra
vila s traktorji, ki bi jih bi lo dobro pri nadaljnjem delu 
preseči: 

::::> Ugotavljanje povprečnega kosa v tovoru: 
Velikost (debelina) kosov v tovoru zelo vpliva na učin
ke zbiranja. Njen vpliv je opazen (statistično značilen 
in ugotovljiv) tudi pri vlačenju lesa po vlaki. V nor
mativih pri v lačen ju ta vpliv ni upoštevan. Za to je več 
vzrokov. Najpomembnejši je, da nismo nikoli (s pro
učevan ji, pri delu) ugotovili točne zveze med veli
kosqo (kubaturo) odkazanega drevesa in velikosqo 
kosa v tovoru. Ta zveza zelo variira in je odvisna pred
vsem od metode dela (sortimentna, dolgi - mnogo
kratnik! - sortimenti, poldebelna ipd.). Enačba za to 
zvezo, ki je navedena v panožnem sporazumu, je iz
kustvena in (kolikor toliko) velja za metodo dela, ka
kršna je bila v tistih časih pri GG Postojna. Zato je 
vprašljivo, ali so enačbe za določanje normativov zbi
ranja, kjer odločilno vpliva taka zveza povprečno od
kazanega drevesa, uporabljive povsod. 

::::> Ločeni normativi za iglavce in listavce: V 
veljavnih normativih je to rešeno tako, da so normativi 
izračunani za 1 t lesa in da so isti za vse drevesne vrste. 

319 



Dejanski normativi za posamezno drevesno vrsto se 
določijo na osnovi gostote (ton/m3) njenega lesa. Iz
kušnje kažejo, do so razlike v pogojih dela in doseženih 
učinkih med iglavci (smreka, jelka) in listavci (pre
težno bukev) mnogo večje in raznovrstnejše, kot iz
hajajo iz takih izračunov. Vzrok za tako stanje je dejst
vo, da ni bilo pri proučevanju dela nikoli dovolj raz
novrstnih snemanj, ki bi zagotavljala izdelavo dovolj 
dobrih in ločenih normativov dela za iglavce in lis
tavec. 

::::;. Popoln gozdni red: Normativi spravila lesa 
s traktorji izhajajo iz dela, kjer je bil popoln gozdni 
red skoraj izjema. Zato tudi traktoristu ni bilo treba 
posebno paziti na kupe vej. Popoln gozdni red, zla
ganje vej na kupe pri sečnji, je smiseln le, če tak ostane 
tudi po sprav ilu lesa. Kako to vpliva na delo traktorista, 
ne vemo. Predpostavljam, da ga ovira in je zato učinek 
manjši. 

::::;. S pravilna razdalja, kot jo merijo pri prouče-
vanju dela, zajema tudi dolžino vlačenja po cesti, če 
ram pni prostor ni ob samem stiku vlake in ceste. Delež 
tega v lačen ja je bil pri redkem cestnem omrežju pred 
leti zanemarljiv. Danes je to najbrž bistveno drugače 
in bi bilo potrebno upoštevati pri določanju norma
tivov. 

::::;. Rampanje ob cesti: Ta postopek je lahko zelo 
različen. Lahko gre le za rampanje, ko traktorist vse 
sortimente zrine le na en kup. Običajno pa nastaja tu 
tudi različno prebiranje in razvrščanje raznih sortimen
tov. Veljavni normativi upoštevajo le minimalno pre
biranje; le ločevanje iglavcev in listavcev ter še ločeno 
rampanje hlodov listavcev. 

Našteli smo veliko pomanjkljivosti veljavnih nor
mativov. Poleg njihove splošne zastarelostije še vrsta 
pomanjkljivosti, ki izhajajo iz težav (stroškov, obsega 
dela, možnosti pridobivanja ustreznih podatkov ipd.) 
proučevanja dela in upoštevanja (vgrajevanja) izsled
kov teh proučevanj pri izdelavi normativov. Te težave 
ostajajo tudi v bodoče. 

3 PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA IZDELAVO 
NORMATIVOV DELA 

Dovolj dobre- zanesljive, dovolj natančne in pod
robne - normative je možno izdelati le na osnovi zelo 
obsežnega (časovno in prostorno) časovnega prouče
vanja dela. Časovno proučevanje dela ima lahko tudi 
druge cilje, kot so testiranje strojev, njihova primerjava 
ipd., lahko pa je tudi združeno z drugimi proučevanji 
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dela, npr. ergonomskimi, ekološkimi ipd. V sako pro
učevanje dela, katerega cilj je tudi standardiziranje 
dela in izdelava delovnih normativov, pa mora za
dostiti nekaterim pogojem, kijih ni mogoče zagotoviti 
in doseči pri vseh proučevan jih dela. Tu gre predvsem 
za troje: 
l. Proučevanje ne sme motiti delavca pri delu. 
2. Proučevanje mora zajeti čim širši (idealno ves) raz

pon delovnih okoliščin, saj lahko le tako zajamemo 
in ovrednotimo vse vplivne dejavnike. 

3. Snemanja morajo biti celodnevna. 

Zato je vsaka izdelava normativov povezana z ob
sežnim časovnim in prostorskim snemanjem dela. To 
pa lahko povzroča znatne stroške, lahko dolgo traja 
in povzroča kup vsakovrstnih preglavic; vse paje moč
no odvisno od organizacije izvedbe snemanja dela. 

Vsi obravnavani normativi so nastali iz snemanj, 
ki so jih posneli strokovnjaki, zaposleni na gozdnih 
gospodarstvih. Izkušnje kažejo, da praksa težko sprej
me za svoje, kar je bilo narejeno drugod, na drugem 
gozdnem gospodarstvu, v območju, "ki sploh ni po
dobno domačemu". Temu je treba dodati še težave in 
velike stroške snemanja, če to izvaja osebje iz centrale 
(Ljubljane). Končno tu tudi ni dovolj ljudi, da bi dovolj 
hitro izvedli dovolj obsežno snemanje dela. Vse to 
kaže, da je mogoče dobiti podatke za izdelavo nor
mativov le s snemanjem dela, ki ga izvedejo domači 
strokovnjaki. Vsekakor je pametno in smotrno, da tako 
delo vodi v celi državi za to specializiran strokovnjak 
in da so vsa snemanja speljana po enotni metodi. Prav 
tako je pametno, da na koncu vse te podatke nekdo 
skupno obdela in se dokoplje do pomembnih ugo
tovitev, ki so možne le pri zelo številnih snemanjih 
(npr. ugotoviti vpliv prehodnosti sveta, razlike med 
drevesnimi vrstami, tlemi ipd.) in ki jih posamezno 
GG ne bi nikoli nabralo dovolj. 

Snemanje dela je zelo drago in dolgotrajno, če ga 
izvaja katera koli centralna ustanova in hodijo sne
malci iz centra. Nasprotno pa skoraj nič ne stane, če 
snemanje opravi domači strokovnjak, ki ve, kdaj in kje 
delajo delavci, in če teh ni, pač dela kaj drugega. Poleg 
tega se še marsikaj nauči. Trdim namreč, da delo in 
delavca najbolje spoznaš, če ga nekaj dni sprem !jaš s 
štoparico. Mislim, daje to edini način za izpeljavo dela 
in rešitev zadeve. Potrebno je le malo razumevanja in 
volje. Seveda vse samo s pred postavko, da potrebujejo 
in želijo primerne normative. · 
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4 KAJ SE LAHKO NAREDI V KRATKEM ČASU 

Sedanji načini dela pri pridobivanju lesnih sorti
mentov bodo v Sloveniji š~ dolgo prevladujoči. Zato 
bodo vse navedene pomanjkljivosti normativov še dol
go motile in ovirale dobro delo na temu področju. To 
je prva ugotovitev. Druga je, do bodo novi normativi 
uporabljiv) čez dve do tri leta, če se jutri začne s sne
manji dela. 

Ob talcih ugotovitvah se nujno poraja vprašanje, ali 
lahko kaj naredimo takoj, hitreje, recimo letos? Od
govor je pritrdilen: lahko, hitro in poceni. Seveda le 
tam, kjer so za to potrebni in ustrezni podatki, taki, ki 
še ustrezajo današnji tehnologiji dela. 

Ohranjeni so skoraj še vsi podatki snemanj sečnje 
in traktorskega spravila lesa, s katerimi smo naredili 
sedanje nonnative. Pri sečnji se tehnologija ni spre
menila. Pri traktorjih je drugače. Ponovna, drugačna 
obdelava podatkov snemanj, pri kateri bi iskali odgo
vore za rešitev navedenih pomanjkljivosti, bi gotovo 
rešila večino problemov. Celo pri traktorjih, seveda 
pa ne more dati podatkov za delo z drugačnimi trak
torji . Za sečnjo pa bi poleg obstoječih normativov. 
lahko izdelali nove, z drugimi kazalci (količina iz
delanih sortimentov, dolžina debla, dolžina krošnje, 
vejnatost, prehodnost sveta ipd.), ki bi rešili večino 

POPRAVEK 

sedanjih problemov. Uporabnik pa bi lahko izbiral in 
uporabil sedanje ali pa nove. 
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Koncesija za gospodarsko izkoriščanje državnih gozdov 
(gozdnogospoda1·ski pogled na spremembe in dopolnitve Uredbe o koncesiji za izkoriščanje 

gozdov v lasti Republike Slovenije) 
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Izvleček: 

Winkler, L: Koncesija za gospodarsko izkoriščanje državnih gozdov (gozdnogospodarski pogled na spremembe in dopolnitve 
Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije). Gozdarski vestnik, šl. 7-8/2000. V slovenščini. cit. lit. 6. 

Spremenjena uredba o koncesiji za izkoriščanje državnih gozdov v Sloveniji prinaša dve bistveni vsebinski novosti, ki 
spreminjata naravo koncesijskega razmerja pri gospodarskem izkoriščanju državnih gozdov in ga približujeta klasični pogodbi o 
izvedbi del. Pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov pa predvidevata prodajo na javnih dražbah. V prispevku so analizirane vse 
spremembe in dopolnitve Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije. Ocenjene so kot nestrokovne in 
škodljive. 

Ključne besede: državni gozdovi, izkoriščanje gozda, prodobivanje lesa koncesija javna dražba, gozdni lesni sortiment. 

UVOD 

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Re
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 10-432/93 in št. 1-4/ 
96), ki ureja gos podarjen je s kmetijskimi zemljišči in 
gozdovi v državni lasti, določa, da s tem premoženjem 
gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, pri 
čemer izrecno pravi, da se pod gospodarjenje po tem 
zakonu štejeta samo upravljanje in razpolaganje. Za 
operativno gospodarjenje pa napotuje na različne ob
like poslovnih razmerij. Kot poslovno razmerje z dose
danjimi upravljavci gozdov (nekdanjih družbenih goz
dov) pa pride pri gospodarjenju z gozdovi v poštev 
predvsem koncesijsko razmerje. Tako je določila tudi 
Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Re
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 34-2271/96), ki je 
koncesijski akt v smislu določil Zakona o varstvu okol
ja (Ur. l. RS, št. 32/93 in št. 1/96). Ker so gozdovi 
naravni vir, lahko koncesija vključuje le pravico do 
njihovega gospodarskega izkoriščanja. 

Že ta uredba ima nekaj slabosti, saj v nekaterih 
elementih odstopa od načel koncesije in razmerja med 
koncedentom in koncesionarjem v veliki meri dejan
sko preoblikuje v klasična pogodbena razmerja, pri 
katerih si koncedent zadrži več pristojnosti, kot bi si 
jih pri pravih koncesijskih razmeJjih smel (npr. določa 
letno dinamiko izkoriščanja gozdov, izloča koncesi
onarja pri pripravljalnih odločitvah o obsegu izkoriš
čanja gozdov in podobno). Problem paje nastal, ko je 
bilo treba na podlagi zakona in navedene uredbe kot 

"'dr. I. W., redni profesor, Biotehniška fakulteta, Večna pot 
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koncesijskega akta skleniti koncesijsko pogodbo s 
posameznimi koncesionarji. Ker med koncedentom in 
koncesionarji ni prišlo do soglasja o vsebini teh po
godb, so koncesionarji v skladu z zakonom predlagali 
sodišču, da odloči o nerešenih vprašanjih. Doslej je 
bil končan na prvi stopnji le en postopek, o pritožbi 
pa sodišče še ni odločilo. V drugih primerih so sodišča 
opravila nekaj začetnih obravnav, nekatera sodišča pa 
še teh ne. Pri tem je očitno zavlačevanje zlasti s strani 
koncedenta, ki- v pričakovanju zakonskih sprememb 
- ni posebno zainteresiran, da bi do sklenitve pogodb 
sploh prišlo. 

Prizadevanja koncedenta gredo vse bolj v smeri 
večjega vmešavanja v neposredno (operativno) go
spodarjenje z državnimi gozdovi, kar je v nasprotju z 
zakonom, predvsem pa koncedent za to ni strokovno 
usposobljen. Eden izmed pomembnih kamnov spotike 
so tudi prodajne cene gozdnih lesnih sortimentov, ki 
se za izračun plačila za koncesijo oblikujejo fco ka
mionska cesta v gozdu, v praksi pa se les prodaja tudi 
neposredno pri kupcu ali z vmesno dodelavo, ki po
večuje finančni LZtržek. Koncesionarji odkupujejo les 
tudi od zasebnih lastnikov gozdov oziroma opravljajo 
izkoriščanje tudi v zasebnih gozdovih, pri prodaji pa 
je ta les pogosto težko ločevati od lesa iz državnih 
gozdov. 

Z neposrednim dogovarjanj em med koncedentom 
in koncesionarji so poslovna razmerja pri. gospodar
skem izkoriščanju državnih gozdov dejansko vzpos
tavljena, čeprav močno motena, kar gotovo ni v prid. 
normalnemu gospodarjenju z državnimi gozdovi. 
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Spremembe Uredbe o koncesiji za izkoriščanje 
gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 70-
3341/00) skušajo rešiti nekatera odprta vprašanja, pri 
tem pa kot koncesijski akt prekoračuj ejo okvire, kijih 
Zakon o varstvu okolja (23. člen) in Zakon o Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
določata za vsebino koncesijskega akta, in so hkrati 
grob poseg tudi v poslovno dejavnost koncesionar
jev (npr. z določitvijo načina prodaje lesa). 

2 ODMIK OD KONCESIJSKEGA RAZMERJA K 
POGODBAM O DELU 

S spremembami uredbe sta predvideni dve glavni 
novosti, ki dosedanje koncesijsko razmerje vsebinsko 
spreminjata v pogodbeno razmerje o izvedbi do
ločenega dela. 

Čeprav se morajo letna razmerja, vključno z višino 
plačila za koncesijo, z aneksom h koncesijski pogodbi 
(tretji odstavek 7. čl. osnovne uredbe, ki ni spremen
jen) določiti vnaprej za naslednje leto, predvidevajo 
spremembe uredbe še letni obračun na podlagi dejan
ske realizacije. S tem postavljajo koncesionarja v delo
vršno razmerje, kar pa hkrati pomeni, da postane kon
cesionar povsem nezainteresiran za dobre eko
nomske rezultate, saj gre ves učinek dobrega go
spodarjenja v prid koncedentu, koncesionar pa dobi 
plačilo za opravljeno delo po merilih, ki jih v celoti 
določa koncedent. 

Še več, koncesionar tudi ni več zainteresiran za 
kakovost posekanih gozdnih lesnih sortimentov in nji
hovo dobro prodajo. Predvidena prodaja gozdnih les
nih sortimentov na javni dražbi tega problema ne re
šuje. Tako bo zaradi teh določb nastala materialna 
škoda tudi za koncedenta, zaradi česar so spremembe 
uredbe narodno gospodarsko škodljive. 

3 IZVAJANJE KONCESIJE MORA TEMELJITI 
NA VZAJEMNEM SODELOVANJU KONCE
DENTA IN KONCESIONARJA 

Izvajanje koncesije je lahko ekonomsko učinkovito 
(kar je tudi interes države kot lastnice gozdov), če 
temelji na vzajemnem zaupanju in sodelovanju kon
cedenta in koncesionarjev. Okvirni obseg izkoriščanja 
gozdov je določen z gozdnogospodarskimi načrti in 
ni razloga, da jih ne bi spoštovali. Znotraj okvirov, ki 
jih določajo gozdnogospodarski načrti, pa je treba 
upoštevati tudi realne gospodarske in proizvodne raz
mere in zato koncesionarja aktivno vključiti v obli
kovanje letnega programa izkoriščanja gozdov. Kon-
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cedent ne pozna proizvodnih in tržnih razmer in določa 
program izkoriščanja gozdov preveč administrativno 
ter slepo sledi samo predlogom javne gozdarske slu
žbe. Tudi to lahko negativno vpliva na končne eko
nomske učinke. 

Nesmiselno je tudi, da koncedent sam razčlenjuje 
letno dinamiko izkoriščanja gozdov in letni program 
po četrtletjih. To je poslovna zadeva in v celoti jo lahko 
racionalno napravi le koncesionar, ki upošteva tržne 
in naravne proizvodne razmere. 

Roki, ki jih morata izpolnjevati koncedent in kon
cesionar, so postavljeni izrazito pristransko, nerealno 
in v škodo koncesionarja. l. december kot rok, do 
katerega mora koncedent izdelati letni program izko
riščanja gozdov,je pozen in koncesionarju ne omogoča 
pravočasne izdelave sečnospravilnih načrtov, njihove 
uskladitve in preverjanja ter pravočasne sklenitve let
nih aneksov h koncesijski pogodbi. Letni program 
izkoriščanja gozdov bi moral biti izdelan najkasneje 
do l. oktobra tekočega leta za naslednje leto. 

4 IZRAČUN STROŠKOV IZKORIŠČANJA GOZ. 
DOV MORA TEMELJITI NA TRŽNIH ELE~ 
MENTIH 

Spremenjena uredba predpisuje tudi zgornjo raven 
stroškov, pri čemer ne upošteva dejanskih ekonomskih 
in tržnih razmer, ampak posamezne postavke določa 
administrativno. 

Določila o ceni enote dela so brez strokovne pod
lage oziroma v nasprotju z njo. Nerazumljivo in ne
sprejemljivo paje tudi vezanje izhodiščne plače delav
cev na plače delavcev v gradbeni dejavnosti. Kolek
tivne pogodbe so med seboj enakovredne in usklajene 
in ni mogoče poljubno jemati iz njih postavk, ki so 
komu všeč, druge pa zanemariti. 

Določeni količnik na izhodiščno ceno dela je pre
nizek in ne upošteva strokovnih izračunov, ki jih 
vsako leto opravijo raziskovalci Oddelka za gozdar
stvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 
po mednarodno primerljivi metodi in z upoštevanjem 
dejanskih stroškov, kolektivne pogodbe ter zakonskih 
in pogodbenih obveznosti v gospodarstvu. Količnik se 
iz leta v leto spreminja, zato ne more biti fiksen in 
določen z uredbo, ki se lahko le občasno spreminja. V 
letu 2000 je npr. količnik nekoliko višji zaradi večjega 
števila plačanih nedelovnih dni (prazniki) in dodatne 
obdavčitve plač. 

Zavrniti pa je treba tudi pobude, da bi ceno dela v 
absolutnem znesku določal kar pristojni minister ozi
roma da bi uporabljali ceno dela, ki velja za sofinan-

323 



Winkler, l. : KonC'esijfl za gospodarsko izkorišc:mje državnih gozdov (gozdnogospodarski pogled na spremembe .. . 

ciranje vlaganj v gozdove. Cena dela pri sofinanciranju 
vlaganj v gozdove je izrazito gospodarsko-politična 
kategorija, ne pa odraz tržnih razmer. To potrjuje tudi 
dejstvo, da v obdobju 1996-1998 sploh ni bila revalo
rizirana, leta 1999 pa tako, da je bila revalorizacija 
izrazito ugodnejša za zasebne lastnike gozdov kot pa 
za gospodarske družbe. 

Na strokovno površnost pri administrativnem dolo
čanju elementov cene gozdnega deta kažejo tudi določ
be uredbe, ki določajo maksimalne amortizacijske 
stopnje, ki so povprečne in ki ne upoštevajo, da je 
višina amortizacije močno odvisna od vrste oziroma 
tipa traktorja in zlasti njegove letne izkoriščenosti. 
Sploh pa pri kalkulacijah stroškov dela z gozdarskimi 
stroji ne izhajamo iz let trajanja delovnega sredstva, 
ampak iz letnih delovnih ur. Zato so določene amorti
zacijske stopnje za traktorje prenizke, za žične naprave 
pa nekoliko previsoke. 

S JAVNA DRAŽBA JE PRIMEREN NAČIN PRO
DAJE SAMO ZA NAJVREDNEJŠE IN REDKE 
GOZDNE LESNE SORTIMENTE 

Določila o javni dražbi kot načinu prodaje gozdnih 
lesnih sortimentov kažejo na popolno nepoznavanje 
trgovine z gozdnimi lesnimi sorti men ti. Javna draž
ba (licitacija) je smiselna za prodajo najvrednejših ali 
najredkejših gozdnih lesnih sortimentov, za katere je 
z licitiranjem mogoče doseči visoke prodajne cene. 
Nesmiselna paje za prodajo drugih sortimentov (npr. 
cetuloznega lesa) ali drv, za katere ni veliko različnih 
kupcev. 

Na to opozarjajo tudi izkušnje tistih držav, ki pri 
prodaji gozdnih lesnih sortimentov poznajo dražbe. Da 
javne dražbe vseh gozdnih sortimentov niso primerne, 
govorijo tudi izkušnje iz sosednje Hrvaške, kjer delež 
lesa, prodanega na javnih dražbah, ne dosega polovice 
celotne prodaje lesa, dosežene cene na javnih dražbah 
pa so povprečno nižje od cen, ki jih dosegajo pri pro
daji, ki temelji na neposrednem dogovoru med proda
jalcem in kupcem (BELJO- REČIC 2000). 

Spremenjena uredba vsebuje nekatera določila o 
dražbi, ki kažejo na premajhno poznavanje pravil takih 
prodaj in še posebej posebnosti dražbe gozdnih lesnih 
sortimentov. 

Grobo ekonomistično je določilo, da je na dražbi 
dobitnik tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Lahko so 
pomembnejši še drugi pogoji (npr. plačilni pogoji, 
poslovna zvestoba in podobno). Zato je primernejši 
način prodaje gozdnih lesnih sortimentov submisija. 
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Čas med razpisom in javno dražbo je prekratek, 
saj mora interesent mora opraviti pripravljalna dela 
(pregledati sortimente, pripraviti ponudbo, plačati 
varščino itd). To zahteva več časa, kot ga predvideva 
spremenjena uredba. 

Nerazumljivo je določilo, da je dražba izvedena 
tudi, če ni bilo nobene ponudbe. Kaj je v tem primeru 
z gozdnimi sortimenti, za katere ni reflektantov? Ali 
jih prodajalec svobodno prodaja? Po izhodiščni ceni, 
za katero ni reflektantov, jih še vedno ne bo prodal. 

Določba, da sme koncesionar s soglasjem konce
denta prodajati lesne sortimente tudi neposredno, brez 
javne dražbe, je ohlapna in v uredbi ni kriterijev za 
taka soglasja. Kaže tudi na prave razloge za izdajo 
sprememb te uredbe. Ker koncedent na drug način ni 
uspel dobiti dovolj verodostojnih podatkov o doseže
nih prodajnih cenah lesa, jih želi za ceno povečanih 
stroškov formalno pridobiti z javno dražbo, ki pa bo v 
praksi imela veliko izjem. Postopek dajanja soglasja 
za svobodno prodajo pa pomeni tudi veliko admini
stracije in s tem dodaten strošek. 

Podobno velja za določilo, da dražba ni potrebna 
za količine, za katere je imel koncesionar na dan 
uveljavitve spremenjene uredbe sklenjene kupne po
godbe in za katere terja le predložitev kopij sklenjenih 
pogodb. Pri tem pa avtorji spremenjene uredbe pozab
ljajo (ali ne vedo), da imajo koncesionarji s kupci 
sklenjene tudi samo okvirne letne pogodbe (lahko tudi 
brez določenih fiksnih cen) in da so pogodbe lahko 
tudi ustne. 

Nekateri koncesionarji gozdne lesne sortimente 
tudi sami predelujejo. Razumljivo je, da sami pri sebi 
ne morejo sodelovati na javni dražbi. S tem pa so na 
trgu v neenakopravnem položaju. 

Zakonodajalec tako posredno določa, s katero de
javnostjo se lahko ukvarja posamezna gospodarska 
družba. S tem so kršena ustavna načela podjetniške 
svobode in konkurence. 

Spremenjena uredba pa ne upošteva in ne rešuje 
nekaterih drugih dilem prodaje gozdnih lesnih sorti
mentov na javnih dražbah in okoliščin, v katerih se 
odvija gozdna proizvodnja 

Najprej so tu nekatere gozdnovarstvene omejitve 
glede prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti, ki med 
drugim (30. člen Zakona o gozdovih) določajo, da se 
sme iz gozda spravljati, prevažati in skladi.ščiti les 
zimske sečnje (v lubju, obeljen ali predelan) n~jkas
neje do 15. maja, les letne sečnje pa v 30 dneh po 
sečnji . To določilo bo zaradi trajanja dražben ih postop
kov težko spoštovati. 
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Tudi dohodkovni interes tako koncesionarjev kot 
koncidenta terja, da so prihodki od prodaje čim bolj 
enakomemi. Tudi koncedent zahteva mesečno plačilo 
odškodnine za koncesijo na podlagi letnega programa 
izkoriščanja gozdov. To pa narekuje pogostejše javne 
dražbe majhnih količin gozdnih lesnih sortimentov. 

Vprašanje je, po katerih standardih bodo konce
sionarji opredeljeYali gozdne lesne sortimente, saj v 
Sloveniji nimamo obveznih standardov gozdnih lesnih 
sortimentov, neobvezne pa samo za hlodovina iglav
cev. Pri neposredni prodaji se kupec in prodajalec 
sporazumeta (uskladita) za kakovostne kriterije, pri 
ponudbi, kjer pričakujemo več retlektantov, pa morajo 
biti sortimenti nedvoumno opredeljeni. Sicer se vrši 
prodaja po načelu videna-kupljeno. To pa pomeni, da 
morajo biti vsi prodajanj sortimenti dostopni in ima 
reflektant možnost presoje kakovosti in količine. To 
pa zahteva velik dražbeni prostor ali majhno količino 
lesa na posamični dražbi. 

Spremenjena uredba določa, da se koncesionarju 
za stroške prodaje priznava do 12% tržne vrednosti 
lesa. Ti stroški bodo neposredno zmanjšali višino 
plačila za koncesijo Ln s tem prikrajšati državne pri
hodke. Smiselni so le, če bodo imeli učinek v dose
ženi višji prodajni ceni lesa. Tega pa za večino sor
timentov ni mogoče pričakovati. Priznani največji 
stroški prodaje ( 12% tržne vrednosti lesa) pa ne spre
minjajo minimalne obveze koncesionarjev, da pla
čajo z:a koncesijo najmanj 3% prodajne vrednosti 
lesa. 

Stroški dražbe so v določenem delu fiksni in neod
visni od količine ponujenih sortimentov. To govori v 
prid dražbam večjih količin lesa naenkrat, kar pa zah
teva zbiranje lesa, ustrezen prostor in s tem povečane 
stroške. S traški prodaje v višini 12 % tržne vrednosti 
lesa pa so sprejemljivi le pri dražbi lesa v gozdu ob 
kamionski cesti. Koncesionarji ne bodo želeli preva
žati lesa na posebna dražbena mesta zunaj gozda, če 
bodo skupni strošk.i prodaje presegli 12% tržne vred
nosti lesa. To pa bo pomenilo razmeroma pogoste draž
be manjših količin lesa, za katere pogosto ne bo reflek
tantov, dražbe pa bodo postale zgolj nepotreben stro
šek. 

Uredba ne določa, kaj sodi v stroške prodaje. 
Smiselno bi bilo mednje šteti tiste stroške, ki nastajajo 
samo zaradi spremenjenega načina prodaje. 

V grobem bomo glede na kraj prodaje anaHzirali 
dve možnosti dražbe: 
l . dražbo gozdnih lesnih sortimentov, ki so pripravljeni 

in sortirani neposredno ob kamionski cesti, 
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2. dražbo gozdnih lesnih sortimentov, ki so pripravUeni 
in sortirani na posebnem prostoru zunaj gozda. 

Od kraja skladiščenja sortimentov je odvisna tudi 
količina sonimentov, ki je vključena v eno dražbo. 
Kadar so sortimenti, ki so predmet dražbe, skladiščeni 
v gozdu, je količina, ki se prodaja na dražbi, praviloma 
manjša od količine, ki se prodaja na dražbi zunaj goz
da. Razlogi so predvsem prostorske narave. 

Narava gozdne proizvodnje in poslovni interes kon
cesionarja (in posredno tudi lastnika) sta, da so iz
delani sortimenti čimprej prodani. To govori v prid 
manjšim količinam lesa na eni dražbi in relativno po
gostejšim dražbam . Tak je tudi interes kupcev lesa, ki 
želijo kontinuirano dobavo. Pogostejšim prodajam pa 
so v prid tudi gozdnovarstveni razlogi. 

Koncesionarji so v prvem polle~u leta 2000 oddali 
mesečno povprečno ok. 70.000 m3 lesa, mesečna di
namika je precej enakomerna, vendar pa odvisna od 
vremenskih razmer in števila delovnih dni. 

Mesečno je končana gozdna proizvodnja povpreč
no na 300 deloviščih, kar pomeni okoli 230 m3 na 
delovišče. 

Tudi če bi za dražbo v gozdu ob kamionski cesti 
zdmževali sortimente iz več delovišč oziroma upoš
tevali, da najdrobnejši les ne bo predmet dražbe, bi to 
pomenilo mesečno vsaj 150 javnih dražb . Pri tem 
upoštevamo sortimentno sestavo ponujenega lesa. 

Preglednica 1: Sestava oddanega lesa na kamionski cesti v 
prvem polletju 2000 

lglavci 53 % 

- hlodovina 36 % 

- ostali tehnični les 3 % 

- les za kemjčno predelavo 14% 

Listavci 47% 

- hlodovina 14% 

- ostali tehnični les 3% 

- les za kemično predelavo in drva 30 % 

Vir: podatki gozdarskih gospodarskih druži: - koncesionarjev 

Za les za kemično predelavo in drva najbrž ne bo 
interesa za nakup na dražbi in celotna dražba bo samo 
formalna in nepotreben strošek, ki ni upravičljiv. Bo 
pa ta les prostorsko zelo obremenjeval, saj gre za dro
ben les. 

Priprava in izvedba javne dražbe zahtevata dolo
čena strokovna in administrativno tehnična dela ter 
nekatera posebna dela v samem gozdu oziroma pri 
pripravi lesa za javno Q.ražbo. 
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Strokovna in administrativno tehnična priprava 
javne dražbe zajema naslednja dela: 

- ugotovitev količine in sestave lesa za dražbo, 
- pripravo javnega razpisa, pripravo dokumentacije za 

dražbo, 
- objavo razpisa, 
- zbiranje in odpiranje ponudb, 
- odločanje o ponudbah, 
- obveščanje ponudnikov o rezultatih dražbe in vrnitev 
plačanih varščin. 

Gozdno tehnična deJa pri pripravi lesa za javno 
dražbo pa so zlasti naslednja: 

a) pri dražbi v gozdu: 
- označevanje izvora lesa, 
- razvrščanje lesa ob kamionski cesti (sortiranje lesa 

po skupinah sortimentov in drevesnih vrstah). 

b) pri dražbi na posebnem dražben em prostoru zu
naj gozda: 
- označevanje izvora lesa, 
- nakladanje sortimentov in prevoz na dražbeni prostor 

zunaj gozda, 
- razvrščanje lesa po skupinah sortimentov in dre

vesnih vrstah, 
- najem zemljišča za dražbo. 

Posebno vprašanje je merjenje in klasiranje sor
timentov, ki se sedaj pri prodaji na kamionskj cesti 
opravljata sproti ob nakladanju kamionov, pri javni 
dražbi pa bo treba količino in kakovost lesa ugotoviti 
pred tem. Medenje na kamionski cesti lahko opravlja 
delavec pri spravilu lesa. Ekonomsko ni upravičeno, 
da bi imeli posebnega meri lea, kot je to v navadi pri 
nakladanju lesa na kamione. Odprto ostaja tudi klasi
ranje sortimentov. Ocene iz odkazila niso dovolj zanes
ljive. 

Normativne pod mene za izračun stroškov javne 
dražbe {povprečna dražbena koJičina 230 mJ) 

Poraba časa in materialni stroški za strokovna in 
administrativno tehnična dela: 

- za pripravo javnega razpisa in dokumentacije za 
dražbo, za zbiranje in odpiranje ponudb ter odločanje 
o njih, za obveščanje ponudnikov o rezultatih dražbe: 
skupaj 7 Nh na dražbo; 
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-za objavo razpisa v Uradnem listu oz. na spletni 
strani: 
· Stroški objave javne dražbe v Uradnem listu: 

476 SIT/vrstico, 20 vrstic, kar pomeni 9.520 SIT/ 
objavo oziroma 41 STT/m3; 

· Stroški objave javne dražbe na spletnih straneh 
(predpostavka ena spletna stran za G IZ gozdarstva 
oziroma vse koncesionarje): 

postavitev 65.000 SIT 
gostovanje na strežniku 14.400 SIT 
ažmiranje 1, 200.000 SIT 
skupaj 1,279.400 SIT/letno oziroma 2 SIT/m3

• 

Poraba časa in stroški dodatne priprave lesa za 
javno dražbo: 

- za označevanje izvora lesa: 2-4 min/m 3, 

-za dodatno manipulacijo (razvrščanje) lesa ob kami-
onski cesti, vključno z ravnanjem ceste: 6 min/m', 

ali 
-za označevanje izvora lesa: 2-4 min/m;, 
- za nakladanje lesa na kamionski cesti in prevoz na 

manipulacijski prostor, 
- za razvrščanje lesa po sorti men tnih skupinah in dre

vesnih vrstah: 1 O min/m3
, 

-za najemnino zemljišča (minimalna površina za eno 
dražbeno enoto 1.000 m2

, izraba 35-krat letno- 7.000 
m3, najemnina 50 SIT/m2

): 75 SJT/m3
• 

Rekapitulacija stroškov javne dražbe 

a) dražba v gozdu ob kamionski cesti: 

označevanje izvora sortimentov 
objava dražbe 
priprava ln organizacija dražbe 
dodatno razvrščanje lesa 
SKUPAJ 

90-180 SIT/m3 

2 ali 40 SJT/m3 

76 SIT/m3 

506 SIT/m3 

674-764 SIT/m3 

10-11 % povprečne prodajne cene lesa 

b) dražba na posebnem dražbenem prostoru zunaj 
gozda: 

označevanje izvora sortimenlov 
objava dražbe 

90-180 SIT/m3 

priprava in organizacija dražbe 
nakladanje in prevoz lesa na dražbeni 

2 ali 40 SIT/m3 

76 SIT/m3 

prostor ( 10 km po 52 SIT/m3km) 
razvrščanje lesa na dražbenem prostoru 

520 SIT/m3 

506 S1T/m3 

75 SIT/m3 

1.280-1.370 SIT/m3 

najemnina za zemljišče 
SKUPAJ 

18-20% povprečne prodajne cene lesa 
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Iz kalkulacije je razvidno, da je za koncesionarja, 
upoštevaje omejicve stroškov prodaje v uredbi , eko
nomsko upravičena samo dražba v gozdu ob kamionski 
cesti, na posebnih dražbenih prostorih zunaj gozda pa 
le za najdražje sortimente. 

6 SKLEP 

V strokovnem pogledu so spremembe in dopolnitve 
Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje goz
dov v lasti Republike Slovenije povsem nesprejem
ljive, kažejo na popolno nerazumevanje bistva kon
cesijskih razmerij in nepoznavanje sodobnih poslovnih 
odnosov (npr. pri prodaji lesa). 

Pri tem pa ne gre zatiskati oči pred vsaj dvema 
kUučnima problemoma: določanjem povprečne pro
dajne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov in kontrolo 
realnosti normativnih postavk v sečnospravilnih na
črtih. Pri tem je treba upoštevati, da so to podatki , ki 
jih dajemo (ocenjujemo) vnaprej za naslednje leto in 
so podlaga za določitev deleža dejanske tržne reali
zacije kot plačila za koncesijo. Koncesija ne pozna 
naknadnega obračuna (poračuna). 

Prodajno ceno gozdnih lesnih sortimentov, ki je 
temeljni vhodni podatek za izračun višine plačila za 
koncesijo v naslednjem letu, bi morali vsako leto za 
vse koncesionarje določiti enotno za skupine sortimen
tov in drevesne vrste, sortimentno sestavo pa določiti 
glede na strukturo izbranega drevja za posek in tržno 
realizacijo v tekočem letu pri posameznem koncesi
onarju. Trg gozdnih sortimentov je danes odprt in les 
se prevaža in prodaja po vsej Sloveniji in v tujino, zato 
ni več mogoče govoriti o kakšnih lokalnih cenah lesa, 
razen če so posledica posebnih tržnih razmer ali ka
kovosti. Določiti je treba samo usposobljeno in za
upanja vredno organizacijo, ki bo spremljala tržne raz
mere. Prihodek od izkoriščanja gozdov pri posamez
nem koncesionarju bi torej bil zmnožek ugotovljenih 
prodajnih cen gozdnih lesnih sortimentov v tekočem 
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letu in predvidenega obsega gozdne proizvodnje, upoš
tevaje dogovorjeno sortimentno sestavo. Tak pristop 
bi spodbujal čim boljšo prodajo gozdnih lesnih sorti
mentov, korist od tega pa bi imela tako koncesionar 
kot koncedent. 

Podlaga za določitev stroškov izkoriščanja gozdov 
pa so sečnospravilni načrti , pri čemer morajo sestav
ljavci upošrevati enotne normative za dela pri izko
riščanju gozdov in dogovorjeno enotno ceno gozdnega 
dela . Koncedent pa ne preverja ustreznosti sečnospra
vilnih načrtov in tudi ne vhodnih normativov. Vhodi, 
ki jih že ob izbiri drevja za posek določa javna goz
darska služba, niso vedno zanesUivi, kriteriji za dolo
čanje niso dovolj poenoteni, navsezadnje pa odkazo
valec ne more vnaprej vedeti, s kakšnim delovnim 
sredstvom in. kdaj bo koncesionar opravil proizvodnjo. 
Zato je potrebno preverjati realnost sečnospravilnih 
načrtov. Seveda ne vse povprek, ampak vzorčno in 
pred tem določiti pravila ravnanja, kadar preverjanje 
pokaže odstopanja od stvarnosti. 

Tako bi zmanjšali sedanje nezaupanje med konce
sionarji in koncedentom, celoten proces določanja 
višine plačila za koncesijo pa bi bil hitrejši in bolj 
učinkovit ter tudi cenejši. 
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Aktualno 

Vesti iz Zavoda za gozdove Slovenije 

Dne 26. 8. 2000 so se odprla vrata 38. mednarod
nega Kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni, 
ki je trajal do 3. 9. 2000. Sejem je slovesno odprl 
predsednik države Milan Kučan. 

Letos se je Zavod za gozdove Slovenije na tej pri
reditvi pojavil že četrtič. V preteklih letih smo v okviru 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 
razstavnem prostoru pripravili zanimive predstavitve 
varnega dela v gozdu pri sečnji in spravi lu lesa, varstva 
gozdov, čebelarjenja v gozdu, organizirali in vodili pa 
smo tudi dve posvetovanji, in sicer: Varno delo v gozdu 
in Pomen drevja v krajini izven gozda. Lani smo pri
pravili tudi razstavo v brunarici, ki jo je območni enoti 
Murska Sobota dala na razpolago uprava Pomurskega 
sejma v Gornji Radgoni. Ob tej brunarici je območna 
enota Murska Sobota pod vodstvom Štefana Kovača 
uredila manjši nasad gozdnih dreves z oznakami vrst, 
nekakšno manjšo gozdno učno pot in zvočni pano za 
spoznavanje ptic. Pred kratkim so ob brunarici posta
vili tudi veliko lovsko prežo. Brunarico bomo uporab
ljali za predstavitve na sejmih tudi v prihodnje, zato 
smo jo dodatno opremili. 

Tudi letos seje na sejmu v Gornji Radgoni v okviru 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehran.o 
predstavil Zavod za gozdove Slovenije s svojim 
razstavnim prostorom, stoj nico. Tema razstave je bila 
pridobivanje 1n uporaba prostorskih podatkov v na
črtovanju . Gozdarski načrti so bistveni dokumenti za 
usmeljanje gospodaijenja z gozdovi. Zanje je potrebno 
zbrati in obdelati veliko podatkov, ki se nanašajo na 
gozd in gozdni prostor. Vplivi splošno koristnil1 funkcij 
gozdov pač segajo tudi izven gozda. Kakšni so ti po
datki, kako jih zbiramo in obdelujemo, si je bilo mo
goče ogledati na sejmu v Gornji Radgoni, na razs
tavnem prostoru Zavoda za gozdove Slovenije. Razs
tavo so postavili sodelavci območne enote Slovenj 
Gradec, Ivan Štornik, Samo Vončina in Gorazd 
Mlinšek, ob njej pa so vse dni sejma dežurali sodelavci 
območne enote Maribor. Na dan otvoritve se je ob 
stojnici Zavoda za gozdove Slovenije pomudil pred
sednik države Milan Kučan. Urejeno in sistematično 
zbiranje prostorskih podatkov ter njihov prikaz pa sta 
zelo zanimala tudi kmetijskega ministra Cirila Smr
kolja. Na stojnici je bila zanimiva fotografija, posneta 
iz zraka, ki je prikazovala razliko med Slovenijo in 
Avstrijo v pogledu na gozd, ki je rezultat različnega 
odnosa do golosekov pri gospodarjenju z gozdom. 
Slika je nosila pomenljiv naslov Gozd ni njiva, ki ni 
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imel namena omalovaževati njive kot kmetijske ka
tegorije, od katere vsi prejemamo hrano, ampak opo
zoriti, da je gozd popolnoma drugačen ekološki in 
gospodarski sistem. 

Druga zanimiva tema je bila predstavljena v že 
omenjeni brunarici. Tema razstave v bnmarici in pred 
njo je bila pridobivanje in uporaba gozdne biomase. 
Predstavljena so bila redčenja mladega gozda in sor
ti.menti, ki pri tem nastanejo, ter njihova obdelava v 
sekance za kurjenje v pečeh na biomaso. Razstavo so 
pripravili sodelavci območne enote Murska Sobota z 
vodjem območne enote, Štefanom Kovačem, na čelu. 
Sodelavci iz Murske Sobote so na razstavi tudi dežu
rali . 

O gozdni biomasi je tekla tudi beseda na letošnjem 
gozdarskem posvetovanju, kije bilo 29 . 8. 2000. Re
ferenti z M.inistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre
hrano, Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega 
inštituta Slovenije in Strojnih krožkov so predstavili 
tematiko gozdne biomase z vidika pridobivanja v goz
du, državnih spodbud, praktične uporabe in ekonomič
nosti . 

Mag. Nike Pogačnik z Gozdarskega inštituta je 
predstavila skupni referat, pri katerem sta sodelovala 
tudi mag. Robert Robek in mag. Mirko Medved. Glav
ni poudarki referata so bili pomen in razsežnosti rabe 
lesne biomase v slovenskih gospodinjstvih, ekonomika 
pridobivanja lesne biomase ter emisije dimnih ptinov, 
ki nastanejo pri uporabi lesne biomase za ogrevanje. 

Janez Lipec, svetovalec Vlade z Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v referatu o 
državnih spodbudah za uporabo biomase poudaril, da 
potrebujemo predvsem zakon, ki bo urejal to področje, 
šele potem se lahko nadejamo tudi bolj urejenega in 
učinkovitega sofinanciranja s strani države. 

Štefan Kovač in Anton Smrekar sta v svojih refe
ratih govorila o redčenjih pri negi v zasebnih gozdovih 
kot dejavnosti, ki lahko prinaša sortimente biomase 
za ogrevanje. Ekonomičnost redčenj je za zasebnega 
lastnika gozda mogoča le ob subvencioniranju tega 
dela s strani države. Za zelo spodbudno se je pokazala 
subvencija za redčenje drogovnjakov, ki je bila uve
dena s spremembo odredbe Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Za lastnike gozdov bi.bil se
veda zelo spodbuden tudi razvit trg za sortimente bio
mase iz gozda za ogrevanje, ki pa ga še ni. 

Mag. Marjan Dotenšek iz Strojnih krožkov Slo
venije je z diapozitivi prikazal praktične načine pri-
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prave in uporabe lesne biomase za različne oblike 
kuriva. 

Posvetovanja se je udeležilo 50 udeležencev iz raz
ličnih organizacij in ustanov (na primer z Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za goz
dove Slovenije, Strojnih krožkov, Feroterma, Razvoja 
Polzela itd.) V razpravi je bilo največ govora o eko
nomičnosti uporabe biomase za ogrevanje, o velikih 
potrebnih začetnih investicijah in prepotrebnih finanč
nih sredstvih s strani države za spodbudo. Kot po-

Gozdarski inštitut Slovenije 

Kljub letnim dopustom je delo na Gozdarskem in
štitutu Slovenije tudi v poletnih mesecih potekalo ne
moteno. Predvsem je bilo opravljenega veliko teren
skega dela. 

Med največjimi projekti je bil vsekakor popis stanja 
gozdov, ki smo ga opravili v sodelovanju z Zavodom 
za gozdove Slovenije. V dveh mesecih je 32 ekip oce
nilo stanje na več kot 700 ploskvah . Podatke smo že 
vnesli v podatkovne baze. Že do konca oktobra na
meravamo izdati zbirnike podatkov, ki bodo lahko 
služili tudi kot vir podatkov za obnovo gozdnogospo
darskih načrtov območij, ki jih pripravlja Zavod za 
gozdove Slovenije. 

V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije 
so začela teči terenska dela v okviru mednarodnega 
projekta NAT-MAN. Dela potekajo v pragozdu Rajhe
nav, za kar smo pridobili tudi vsa ustrezna soglasja in 
dovoljenja. 

Avgusta je v Kuala Lumpurju v. Maleziji potekal 
21 . svetovni kongres fUFRA. Na njem so, s predavanji 
(mag. R. Robek in doc. dr. H. Kraigher) in posterji 
(mag. F. Ferlin in doc. dr. H. Kraigher) aktivno sode
lovali tudi predstavniki Gozdarskega inštiruta Slo
venije. 
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Aktualno 
sebnost naj omenim v razpravi omenjen predlog, ki 
ga je dal predstavnik Kmetijske založbe iz Slovenj 
Gradca, naj država sredstva, ki jih namenja za sub
vencioniranje gojitvenih del v zasebnih gozdovih, da 
kar za spodbude za uporabo biomase iz gozdov za 
ogrevanje. Tak predlog nam kaže, da moramo gozdarji 
o dolgoročnem pomenu nege za gozdove govoriti jav
nosti nenehno in na različne načine. 

Tone Lesnik 

Prav tako v avgusta je bil v Uradnem listu RS (št. 
71 -71/2000) objavljen razpis za raziskovalne projekte 
v okviru CRP GOZD . Razpisanih je bilo sedem te
matskih sklopov, za večino sklopov je svoj predlog 
projekta posredoval tudi Gozdarski inštitut Slovenije. 

Na Rogli je 26. in 27 . septembra potekala N. de
lavnica javne gozdarske službe z naslovom: Gozdno 
semenarstvo in drevesničarstvo: od sestaja do sadike. 
Namen delavnice je bil predstavitev problematike 
ohranjanja gozdnih genskih virov, novih zahtev stro
kovnega in inšpekcijskega nadzora po evropskih zah
tevah, oskrbe z gozdnim reprodukcijskim materialom 
ter praktičnega dela v gozdnem semenarstvu in dre
vesničarstvu. Delavnico sta organizirala Gozdarski 
inštitut Slovenije in Zavod za gozdove. 

Na koncu naj omenirl] le še najnovejšo pridobitev 
inštituta, analizator ogljika, dušika in žvepla v rastLin
skih in talnih vzorcih, LECO CNS 2000. Hkrati je to 
ena izmed največjih investicij v raziskovalno opremo 
(posamezen kos) v zadnjih nekaj letih . O samih pred
nostih (hitrejše, kakovostnejše in cenejše analize) in 
pomenu te naprave bo napisano v posebnem prispevku, 
ki bo objavljen v eni izmed prihodnjih številk Goz
darskega vestnika. 

Robert Mavsar 
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Potenciali lesne biomase, uporabne v energetske namene 
Nike POGAČNIK*, Robe11 KRAJNC** 

UVOD 

Pojem biomase opredeljuje vso organsko snov. 
Energetika obravnava biomaso kot organsko snov, ki 
jo lahko uporabimo kot vir energije. V to skupino 
uvrščamo: les in lesne ostanke (lesna bio masa), ostan
ke iz kmetijstva, nelesnate rastline, uporabne za pro
izvodnjo energije, ostanke pri proizvodnji industrijskih 
rastlin, sortirane odpadke iz gospodinjstev, odpadne 
gošče oz. usedline ter organsko frakcijo mestnih ko
munalnih odpadkov in odpadne vode živilske indu
strije. V tem pomenu sodi bio masa med obnovljive vire 
energlje. 

K lesni biomasi uvrščamo: 
- les iz gozdov, 
- les s površin v zaraščanju, 
- les s kmetijskih in urbanih površin, 
- lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa, 
- odslužen (neonesnažen) les. 

2 POTENCIAL LESNE BIOMASE IZ GOZDOV, 
UPORABNE V ENERGETSKE NAMENE 

Teoretični potencial lesne biomase iz gozdov je 
vsa lesna biomasa, ki jo teoretično lahko pridobimo 
iz gozdov. 

Dejanski razpoložljivi potencial pa je manjši od 
teoretičnega zaradi naslednjih dejavnikov (slika 1): 
l. načel gospodarjenja z gozdovi - upoštevamo smer

nice, cilje in ukrepe, predvidene v gozdnogospo
darskih načrtih; 

2. tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase
opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov in 
gozdarskih podjetij za pridobivanje lesne biomase; 

3. trga gozdnih lesnih proizvodov - razmerje med 
stroški pridobivanja in ceno lesne biomase oz. po
sameznih gozdnih lesnih sortimentov na trgu; 

4. socialno ekonomskih razmer lastnikov gozdov -
značilnosti posameznih socialno ekonomskih kate-

TEORETIČNI POTENCIAL LESNE BIOMASE 

Načela gospodarjenja 
z gozdovi 

Tehnologije pridobivanja 
in rabe LB 

DEJANSKI POTENCIAL 
LESNE BIOMASE 

Trg gozdnih lesnih 
proizvodov 

Sodo-ekonomske 
razmere lastnikov 

Slika l: Dejavniki, ki vplivajo na razliko med teoretičnim in dejanskim potencialom lesne biomase iz gozdov 

Potencial lesne biomase je količina lesa, ki je na 
nekem območju trajno razpoložljiva v energetske 
namene. Pri tem moramo ločevati med teoretičnim in 
dejansko razpoložljivim potencialom. 

*mag. N. P., univ. dipl. inž. gozd ., GIS, Večna pot 2. 1000 
Ljubljana, SLO 

** R. K., GIS, Večna pol 2, 1000 Ljubljana, SLO 
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gorij lastnikov gozdov in iz tega izhajajoč odnos do 
gozda. 

Kot dejanski potencial lesne biomase iz gozdov 
tako obravnavamo: 
- del realiziranega letnega poseka, 
- lesno biomaso iz gojitvenih in varstvenih del v goz-

dovih, 
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- lesno biomaso iz melioracij grmišč, 
- lesno b1omaso iz novogradenj ali vzdrževanja in fra-

strukture v gozdnem prostoru (krčitve zaradi gradnje 
vlak ali gozdnih cest, vzdrževanjeelektrovodov itd.). 

Pri ana]jzi dejanskih potencialov nas ne zanima le 
sedanje stanje, temveč tudi njihova trajnost. Predvsem 
večji sistemi (daljinski sistemi ogrevanja) morajo imeti 
zagotovljeno oskrbo z lesno biomaso tudi v prihod
nosti. Podobna zahteva se poraja tudi v gospodinjstvu, 
ki se ogreva oz. se bo ogrevalo z lesom. 

Gozd je stalno spreminjajoč se ekosistem. Raz
merje razvojnih faz, letni prirastek, debelinska struk
tura in sestoj ne zasnove so kazalci, ki usmerjajo pogled 
v prihodnost. Na osnovi teh kazalcev lahko napovemo, 
kako se bodo razpoložljive količine lesne biomase iz 
gozdov gibale v prthodnosti. Pri teh ocenah so nam v 
pomoč gozdnogospodarski in gozdnogoj itveni načrti. 
Ob tem pa ne smemo pozabiti, daje zaradi tehnologije 
priprave in rabe lesne biomase v energetske namene 
potrebno upoštevati sezonska (kurilna sezona, čas seč
nje, sušenje lesa) in letna nihanja (načrtovan posek, 
izredne sečnje) v razpoložljivosti dejanskega poten
ciala. 

Gozd je pri mami vir lesne biomase. Ko govorimo 
o lesni biomasi, uporabni v energetske namene, paje 
virov več. V gospodinjstvuje praviloma najpomemb
nejši vir gozd, lahko pa so pomembnejši tudi drugi viri 
(lesni ostank1, zunajgozdne površine). Pri daljinskih 
sistemih ogrevanja je najpomembnejši vir lesna indus
trija, torej lesni ostanki, kot dopolnilni vir pa upošte
vamo gozd in zunajgozdne površine. Pri lesni biomasi 
z zunaj gozdnih površin je potrebno še posebej pouda
riti pomen opuščenih kmetijskih površin. 

Pri celostni analizi dejanskih potencialov lesne 
biomase moramo torej upoštevati vso lesno bio
maso, ki se jo da realno in trajno izkoriščati v da
nem prostoru in času. Natančnost ocene je odvisna 
od podatkov in od namena. Analize pripravljamo: 
l. na globalni ali internacionalni ravni: splošne ocene 

potrebujemo za napovedovanje trendov, za medna
rodne pogodbe, za oblikovanje deklaracij oz. kon
vencij; 

2. na ravni države: ocene potrebujemo za oblikovanje 
politike rabe lesne biomase, za oblikovanje naci
onalne strategije in za oblikovanje sistema finančnih 
podpor; 

3. na ravni regije ali občine: ocene so podlaga za obli
kovanje energetske zasnove občine; 

4. na ravni lokalne skupnosti: ocene so podlaga za 
energetske zasnove krajev in načrte razvoja; 
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5. na ravni objekta: ocene potencialov za posamezne 
objekte (sistemi daljinskega ogrevanja krajev, pro
izvodnja elektrike, proizvodnja industrijske toplote 
itd.) so najbolj detajlne in lahko bistveno vplivajo 
na izvedbo projektov; 

6. za posamezno posest oz. gospodinjstvo: ocene po
tencialov so pomembne pri pripravi projektov po
sodobitve sistema ogrevanja; podlaga za oceno so 
konkretni podatki, zbrani na posesti (anketiranje 
lastnika oz. gospodarja). 

3 OCENE POTENCIALOV LESNE BIOMASE V 
SLOVENIJI IN NJIHOVA TRENUTNA RABA 

V skupni primarni energiji predstavljajo obnovljivi 
viri energije (brez hidroenergije) le 4,5 %(grafikon 1 ). 
Po projekcijah StrategUe učinkovite rabe in oskrbe 
Slovenije z energijo, ki je bila sprejeta 1995, pa naj bi 
se ta delež v naslednjih 1 O letih podvojil. V omenjeni 
strategiji je naveden skupni potencial biomase 12,56 
PJ na leto (približno 700.000 t suhe snovi). Od tega je 
bilo leta 1995 izkoriščenih le 8,1 PJ oziroma 450.000 t 
suhe snovi. 

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo leta 1998 
v okviru mednarodnega projekta Removing Barriers 

Vodna energija 
5% 

Nuklearna 
energija 

1.7% Nafta 

Premog 
33% 

Grafikon 1: Struktura rabe primarne ~nergije po nosilcih (leto 
1995) 
Vir: Strategija učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo, 
\995 

lo Biomass District Heating Projects in Slovenia 
(ROBEK et al., Analysis ofWood Biomass Potentials 
in Slovenia) na ravni države in na ravni posameznih 
občin ( 14 7 občin) ocenili potenciale lesne biomase, 
uporabne v energetske namene. Z analizo obstoječih 
baz podatkov (podatki Statističnega urada za statistiko 
o lesnopredelovalni industriji, podatki Zavoda za goz
dove, podatki Kmetijskega inštituta Slovenije) smo 
ocenili potenciale iz gozdov, kmetijskih površin v 
zaraščanju in iz lesnopredelovalne industrije. lzkazalo 
se je, da so obstoječe baze pomanjkljive in med seboj 
težko primerljive. Ocenili smo, daje skupni letni po-
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tencial lesne biomase 600.000 t suhe snovi oziroma 
10,8 P J energije. Skoraj polovico teh potencialov so 
ostanki predelave lesa (46 %), sledijo potenciali iz 
gozdov (33 %) ter potenciali z zaraščajočih površin 
(21 %). Zaradi nepopolnih informacij v analizo nismo 
vključili odpadnega lesa. 

Statistični urad RS je leta 1997 izvedel anketo o 
porabi energije in goriv v slovenskih gospodinjstvih. 
Po podatkih te ankete se je izključno z lesom ogrevalo 
več kot 190.000 gospodinjstev oz. 211.400 stanovanj 
(28 %vseh stanovanj v Sloveniji). Veliko gospodinj
stev (25 %) pa uporablja les tudi za kuho (grafikon 2). 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (Vir: Agen
cija za prestmkturiranje v energetiki, Program daljin
skega ogrevanja z lesno biomaso, 2000) pripravlja 1 O
letni program z naslovom Program energetske izrabe 
lesne biomase. Ta program predvideva do leta 20 1 O 
naslednje akcije: 
- izvedbo 50 projektov daljinskega ogrevanja krajev 

na lesno biomaso, 
- postavitev l OO modernih kotlov na lesno biomaso v 

industriji, 
- postavitev 5.000 majhnih kotlov (povprečna moč 

kotlov 30 kW) za individualno ogrevanje na lesno 
biomaso. 

Rjavi premog in lignit 

Les in lesni ostanki 

Toplotna energija 

Kurilno olje 

Propan-butan 

Zemeljski plin 

Električna energija 

o 5000 

ZAKLJUČEK 

Rezultat vseh obravnavanih programov so lahko vse 
večji pritiski na gozd kot vir lesne biomase. Zato moramo 
gozdarji predvideti te trende in sodelovati pri ocenah 
dejanskih potencialov na vseh prej omenjenih ravneh. 

Vedeti moramo, da s predhodnimi ocenami de
janskih potencialov in načrtovanim izkoriščanjem 
lesne biomase, uporabne v energetske namene1 ni 
negativnih posledic tovrstnega izkoriščanja gozdov. 
Nasprotno, s promocijo učinkovite rabe lesne biomase 
v energetske namene lahko povečamo realizacijo na
črtovanega poseka in lastnike gozdov dodatno sti
muliramo za opravljanje nujnih gojitvenih del. 

Raba lesne biomase v energetske namene bo pri
dobivala pomen, zato je edinopravilno, da se tudi 
gozdarji aktivno vključujemo v oblikovanje prihod
nosti na tem področju. Mnenje gozdarjev, ki usmerjajo 
gospodarjenje z gozdom kot primarnim virom lesne 
biomase, bi morali upoštevati vsi uporabniki (ener
getiki, lokalne skupnosti itd.). V vsakem primeru pa 
bi se morali gozdarji aktivno vključevati v pripravo 
energetskih zasnov občin in z oceno dejanskih poten
cialov iz gozdov vplivati na prihodnjo rabo lesne bio
mase v domačem okolju. 

10000 15000 20000 25000 

TJ 

Ogrevanje prostorov D Segrevanje vode O Kuhanje O Drugo 

Gr;illkon .:!: Končna poraba energije in goriv v gospodmjstvih glede na vrsto končne porabe 

Vir: Statistični urad RS, Anketa o porabi energije in goriv v gospodinjstvih, 1997 
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Mednarodno srečanje z naslovo1n Izboljšanje kmetijstva in oozdarstva 
na krasu (Split, 29.-30. 3. 2000) 
Du·an JURC*. Maja JURC** 

29. in 30. marca 2000 je Hrvaška akademija zna
nosti in umetnosti v Splitu organizirala mednarodno 
srečanje z naslovom Izboljšanje kmetijstva in goz
darstva na krasu (Agriculture and Forestry on Karst). 
Sodelovali so številni hrvašlci strokovnjaki ter nekaj 
slovenskih in bosanskih. Predstavili so 72 prispevkov 
z vseh področij kmetijstva in gozdarstva. Srečanje je 
potekalo v dveh sekcijah (kmetijski in gozdarski), 
poročava pa le o gozdarski, pri kateri sva sodelovala. 

Gozdarji so prikazali rezultate nekaterih raziskav, 
ki so bile zastavljene prav široko, npr. kolikšna je 
erozija različno nagnjenih tal, če jih prekrivajo različne 
rastlinske vrste (V. Topic), koliko trave in gnnovja na 
ha je primerno za prehrano koz (V Topic), kakšni so 
rezultati petletnega sledenja prehranjenosti, osutosti 
krošnje in debelinskega priraščanja puhastega hrasta 
(N. Potočic, I. Seletkovic), kako rastejo rase in med
rasni hibridi črnega bora na istrskem flišu (D. Kajba, 
M. Vidakovic) itd. Podali so konkretne podatke, ki so 
pomembni za razumevanje procesov v degradiranem 
kraškem gozdu. V številnih prispevkih so podrobno 
razčlenjevali široka raziskovalna področja; npr. kakšna 
je vsebnost organske snovi v kraških tleh (N. Pernar, 
D. Bakšic), katera dela so najpomembnejša pri obnovi, 
snovanju in negi gozdov na krasu v današnjih eko
loških in gospodarskih razmerah (S. Matic, l. Anic, 
M. Oršanic), kakšen je vpliv soli na tla in vegetacijo 
otoka Mljeta (B. Yrbek). Opisali so poskus nasemen
jevanja črničevja v panjevskern gozdu črničevja, cela 
serija prispevkov je obravnavala alepski bor - razis
kave o redčenjih, produktivnosti, strukturi biomase in 
o možnostil1 uporabe. Nenavaden je bil prispevek o 
možnostih uporabe najbolj dodelanih harvesterjev, 
forvarderjev in drugih monstrumov, ki bodo, '·ne da 
bi se človek dotaknil tal" (ker bo seveda sedel v stroju), 
poželi vso lesno biomaso, jo zdrobili in prepeljali, tako 
da jo bomo lahko porabili za izvor energije (A. P. B. 
Krpan, T. Poršinsky). Kako bi tak način izrabe kraš
kega gozda vplival na tla in kaj bi pomenil za razvoj 
gozda, prispevek ni pojasnil. Pomembne raziskave so 
obravnavale požare, sanacijo pogorišč, poskuse sejanja 

* mag. D. J.. univ. dipl. inž. gozd., GlS, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, SLO 

** doc. dr. M. J., univ. dipl. inž. gozd., BF. Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 
Ljubljana, SLO 
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in naravne nasemenitve čmega bora na pogorišče in 
gozdne ceste v sistemu protipožarn.ih ukrepov (J. 
Nodilo, D. Barčic, Ž. Španjel, L. Guic, D. Pičman, T. 
Pentek). Predstavljene so bile tudi možnosti lovskega 
turizma, prehranske značilnosti muflonov in poškodbe 
rastlinja zaradi divjadi (M. Grubešic, K. Krapinec, J. 
Vukelic). Kar šest prispevkov se je ukvarjalo z bo
leznimi in škodljivci degradiranih krašlcih gozdov in 
nasadov iglavcev, predvsem črnega bora. Gradacije 
škodljivcev na domačih Iistavcih in tujih iglavcih so 
pogost pojav, ki lahko ogrozi obstoj gozda na velikih 
površinah v hrvaškem primorju (M. Harapin, B. 
Hrašovec). Opisane so bile razširjenost, biologija in 
škodljivost karantenske glive Mycosphaerella dearnesii 
(M . Glavaš), podrobneje so bili obravnavani podlub
niki in trdoglavi hrvaškega primorja (B. Hrašovec), 
iz Slovenije pa smo poročali o spremembi škodljivih 
biotskih dejavnikov v kulturah črnega bora od osna
vanja do danes (D. Jurc, M. Jurc) in o prvih rezultatih 
o vrstah žuželk na pogoriščih črnega bora (M. Jurc). 

Koze so ponovno aktualna tema: nekateri jih vidijo 
kot edine, ki lahko ponovno očistijo z grmovjem zaraš
čene njive in domačije, drugi pa še niso pozabili opus
tošenja, ki so ga povzročile gozdu na krasu. Malo 
zavito je bilo povedano, da je zakon, ki je leta 1954 
prepovedal koze, le en člen sistematičnega uničevanja 
kmetov (K. Poštenjak, S. Poštenjak, M. Gradečki). 
Taka razlaga avtomatično na pelje na misel, da je za 
popravljanje krivic potrebno tudi ponovno uvajanje 
koz. Če se temu doda še podatek, da sta ocena poškodb 
sestoj ev in zmanjšanje ekološke vrednosti te-teh nekaj
krat manjša od vrednosti, dobljene z rejo koz, potem 
se zdi, daje kozjereja edina prava perspektiva na hr
vaškem krasu. Posebno pozornost in splošno odobra
vanje je doživel prispevek o kozah in ovcah iz Slove
nije (Z. Jenko), kije opisal vračanje kozjereje in ovče
reje na slovenslci Kras. Prispevek navaja, da se kme
tijska svetovalna služba s pomočjo države in aktivnosti 
kmetov že 1 O let uspešno bori proti zarašča nju Krasa. 
Paša naj bi potekala pod nadzorom v ograjenih paš
nikih, zato naj ne bi bilo škode v gozdu in obremen
jenost pašne površine naj ne bi bila tako velika, da bi 
prišlo do poškodb občutljivih kraških tal. "Izgled na
ravne in kulturne krajine krasa je poleg tega boljši in 
obenem protipožarno varnejši." Iz povzetkov kmetij
ske sekcije lahko razberemo podatek, ki še zadnje 
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dvomljivce preptiča v perspektivnost kozjereje: "Po drugi 
svetovni voj ni je kozjereja v svetu narasla za 50 %. Danes 
je na svetu okoli 600 milijonov koz in interes za koz
jerejo stalno raste." (M. Strbašic, A. Šulko) Našemu 
gozdu na Krasu in tisoč hektarom hrvaškega degra
diranega gozda želiva močne ograje in dobre pastirje. 
Ob jadranski magistrali sva namreč videla kar nekaj 
deset hektarjev obžrtih grmišč s tropi koz, seveda brez 
ograje. Kozjereja je že danes tudi hrvaška realnost. 

Ne glede na pomisleke o posameznih namerah hr
vaškega gozdarstva v zvezi z njil1ovim gospodarjenjem 
z gozdom na krasu ob Jadranu, pa je dejstvo, da se 
veliko in poglobljeno ukvarjajo z vsemi tamkajšnjimi 

najpomembnejšimi problemi gozdarstva. Začuda je 
bilo veliko referentov mladih in predstavili so dobre 
raziskave. Iščejo strokovne rešitve v veliki družbeni 
stiski, v ekstremno težkih naravnih razmerah, kjer 
gozd in tla potrebujeta predvsem čas. Čas, da si 
opomoreta od ropanja človeka, živali in od surove, 
sušne mediteranske klime. V Sloveniji so razmere 
ugodnejše: Kras je zelen, vendar smo gozdarji tisti, ki 
ga lahko zelenega obdržimo ali pa prepustimo po
novnemu pustošenju. Realnost bo kot vedno nekje 
vmes. Danes je najpomembneje, da na Krasu oprede
limo, kje bo gozd in kje bodo kmetijska zemljišča. In 
nato v gozdu strokovno delamo. 

Obisk pri južnotirolskih hudourničarjih 

Stiki in strokovne ekskurzije med slovenskimi 
(Podjetje za urejanje hudournikov) in južnotirolskimi 
hudourničarj i se nadaljujejo že šesto leto. 

Julija letos so trije slovenski hudoumičarji ponovno 
obiskali svoje kolege na Južnem Tirolskem. Sopotnik 
sem bil tudi spodaj podpisani, saj so me mlajši kolegi 
prijazno povabili, naj se jim pridružim. 

Dvodnevno strokovno ekskurzijo sta skrbno in go
stoljubno pripravila in vodila južnotirolska kolega, dr. 
Rudolf Pollinger in dr. Paul von Hepperger. Cilj te 
ekskurzije je bil predstaviti slovenskim hudourničar
jem urejanje hudournikov v ekstremno težkih terenskih 
pogojih, na velikih strminah in težko dostopnem te
renu. 

Prvi dan smo se s helikopterjem nameravali od
peljati na ekstremno težko delovišče nad gozdno mejo 
v dolino Pflerscbtal, zahodno od pre laza Brenner, ven
dar je zaradi goste megle ta ogled odpadel. V goz
darstvu je vedno tako, da morata biti za strokovne 
ekskurzije na terenu vedno pripravljeni najmanj dve 
varianti. Tako smo se odpeljali proti planini Plose, 
vzhodno od znanega mesteca Brixen. Proti zgomjemu 
delu hudournika, kjer počasi obnavUajo 45 let stare 
ustalitvene pregrade, so najprej zgradili 5 km dolgo, 
dobro utrjeno gozdno cesto za dovoz mehanizacije, 
gradbenega materiala in ljudi za delo. Vendar je bilo 
to premalo. Zato so ob hudourniku dodatno postavili 
še tovorno žičnico za prevoz gradbenega materiala. Na 
vprašanje, zakaj že po 45 letih obnavljajo stare pre
grade, so odgovorili, da je bil po drugi svetovni vojni 
cement v Italiji zelo drag, medtem ko je bilo delovne 
sile dovolj. Pregrade so zidali s slabim kamnom, s 
slabo opranim peskom in s premalo cementa. 
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Danes ustalitvene pregrade večinoma betonirajo, 
prelivna krona pa je iz dobrega kamna. Skupno jih 
bodo na tem hudourniku postavili okrog 50, delovna 
skupina pa šteje Il mož. Celoten projekt sanacije bo 
stal okoli 200 milijonov STT. Posebno pozornost po
svečajo varstvu pri delu, saj je zidarsko delo na strmem 
in plazovi tem terenu sm1ino nevarno. Zato se vse dela 
počasi in premišljeno. Za izdelavo ene pregrade ra bij o 
do 1 O dni. Poletni delovni čas paje 9 ur. 

Naslednje, kar smo si ogledali, je ureditev dveh 
manjših hudournikov na stnnem terenu, ki sta drug od 
drugega oddaUena le nekaj sto metrov. Med tema po
tekoma, ob avtocesti Brixen-Brenner, bo več vasi ure
dilo odlagališče odpadkov. Ureditev potokov s kineto 
zgoraj in zajezitvijo spodaj bo preprečila, da bi more
bitna visoka voda ob neurju odnesla smeti v r~ko 
Eisack in dalje proti mestecu Brixen. 

Nazadnje smo si blizu prejšnjega delovišča ogledali 
novo zaplavno pregrado, ki bo varovala spodaj ležeče 
železnico, avtocesto, staro magistralno cesto in naselja. 
Pri vsem tem pa še čakajo na odločitev železnice, ki 
bo določila prostor (luknjo) pod železniško progo, 
kamor bo speljana voda iz hudournika. Rešitev celot
nega problema paje pri hudoumičarjih še vedno polna 
dvomov. 

Drugi dan so nas južnotirolski kolegi peljali v doli
no Pustertal, kjer je razvodnica med Jadranskim in 
Črnim morjem. V dolini Antholzer Tal, severno od 
Kronplatza (kjer je v Italiji največji biatlonski center), 
smo si ogledali obnovo starih ustalitvenih pregrad in 
videli, kaj se po 40 letih zgodi z njimi, če so zgrajene 
iz slabega materiala. Pri sami gradnji so slovenski 
hudourničarji videli nekaj novih, originalnih prijemov. 
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Na koncu doline, blizu cestnega prelaza Staller 

Sattel na meji z Avstrijo, so nam na blagem pobočju 
nad jezerom Antholzer See pokazali sistem pregrad. 
Problem je v tem, da prinese hudournik izpod gore 
Rote Wand skoraj vsako leto ogromno materiala 
(grušča), ki paje za nadaljnjo uporabo neuporaben in 
ga nihče noče. Že sedaj ne vedo, kaj bodo z njim, ko 
bo dolinica polna tega materiala. 

Zadnji objekt urejanja plazovitega pobočja in nižje 
ležečega hudournika je severno od meste ca Toblach, 
na južnem pobočju planine Toblacber Pfannhom. Tu
kaj se ureditvena dela s presledki opravljajo skoraj 120 
let. Jeseni leta 1882 je dva meseca močno deževalo, 
samo v treh dneh pa je padlo okrog 220 milimetrov 
dežja. To je povzročilo, da je močno napita zemlja 
začela polzeti. Do prve svetovne vojne so na pobočju 
izvajali razne manjše ukrepe, pač v okviru majhnih 
finančnih možnosti, z malo znanja in brez mehani
zacije. Do konca druge svetovne vojne se tu praktično 
nič ni delalo. Pobočje paje bilo vedno bo ij golo zaradi 
erozije, nastajalj so vedno globlji erozijskijarki, zem
ljina paje polzela v dolino proti Toblachu. Intenzivno 

so se dela lotili po letu 1945, ko so najprej zgradili 
gozdno cesto. V zgornjem delu so izvedli drenažo 
manjših vodnih izvirov, zaoblili so jarke na strmem 
pobočju in naredili niz manjših ustalitvenih pregrad v 
betonu, tega pa so nato pobarvali svetlo zeleno. Na 
pobočjih nad gozdno mejo sejejo travno seme tistih 
vrst trave, ki raste tam zgoraj. Uspeh setve je 70-80 
odstoten. Na koncu gozdne ceste so naredili manjšo 
ravnino za helikopter, s katerim si pomagajo pri pre
vozu materiala. 

Vmes so nam gostitelji pokazali še botanični vrt v 
Meranu, katerega otvoritev bo septembra 200 l . Bata
nični vrt, ki se razprostira na 13 ha velikem zemljišču, 
že nekaj let urejajo strokovnjaki z vsega sveta, stroški 
pa dosegajo vrtoglave višine . Računajo, da bo bata
nični vrt (eden največjih v Evropi in na svetu) letno 
obiskalo okrog tristo tisoč obiskovalcev. Naložba je 
dolgoročna in prepričani so da bo uspela. 

Polni novib vtisov smo se od gostoljubnih kolegov 
poslovili z željo, da se čez leto ali dve spet srečamo v 
Sloveniji . 

Branko Štampar 

Poročilo o tretjem kongresu PRO-SILVE, mednarodne gozdarske 
organizacije za so naravno ravnanje z gozdom in gozdnato krajino v Evropi 
Dušan MLINŠEK* 

Kongres je v okviru letošnjih svetovnjh prireditev 
v Nemčiji potekal od 2. do 7. junija 2000 v Hannovru. 

Na začetku za osvežitev spomina le nekaj podatkov 
o mednarodni organizaciji PRO-SILVA. Gibanje PRO
SILVA se je rodilo v Sloveniji septembra leta 1989. V 
teku enotedenskega seminarskega srečanja in posve
tovanja "z nahrbtnikom po slovenskih gozdovih", ki 
se gaje udeležilo 34 udeležencev iz 1 O evropskih držav 
(Avstrija, Belgija, Češkoslovaška, Francija, Grčija, 
SFR Jugoslavija, Madžarska, ZR Nemčija, Norveška, 
Švica), od tega 18 delegatov, je dne 22. septembra 1989 
v Robanovem kotu prišlo do ustanovitve in imenovanja 
mednarodne organizacije, PRO-SrLVA. 

Posvet "z nahrbtnikom" je potekal ob prikazovanju 
Hufnaglovega prebiralnega koncepta, Schollmayer
jeve feoomenalne ideje o postojnski kontrolni metodi, 
stoletja uničevanih slovenskih gozdov in uspehov pri 
delu z gozdom v Sloveniji v drugi polovici 20. stoletja. 
Skratka, prikaz neizprosne zgodovine slovenskih goz-

* prof. dr. dr. he. c., D. M., BF, Oddelek za gozdarstvo in 
obnov lj ive vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO 
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dov, dojetje njene žalostne resnice, prav tako pa tudi 
zgodovinski zasuk na pot gozdarstva kot organsko 
dajete kulturne paradigme sožitja z naravo v Sloveniji. 

Ustanovitvi so sledili kongresi PRO-SlLVE: prvi 
leta 1993 v Franciji (Besancon), drugi leta 1997 na 
Nizozemskem (Wageningen) in sedaj tretji v Nemčiji 
(Hannover). Vsi z bogatim mednarodnim obiskom, od 
500 do 700 udeležencev. Letošnjega kongresa se je 
udeležilo nad 500 oseb iz 25 držav; prisotni sta bili 
tudi izvenevropski državi - opazovalki, Kanada in 
Čile. Po vsem povedanem pa je nerazumljivo, da so 
se Slovenci kongresa komajda udeležili. 

Vsebina kongresa je bila gozdarsko pojmovanje 
principa trajnosti v času in prostoru. Tej tematiki so 
bili podrejeni vsi referati (20) in prav tako tudi 8 po 
gozdarskjh edukacijskih načelih organiziranih teren
skih ogledov oz. ekskurzij. 

Pod okriljem osrednje teme kongresa so si sledila 
predavanja, kot so: 
- Strah in zavetje (o bistvu gozda in o nedojemanju 

tega bistva s strani človeka) 
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-Načelo trajnosti kot vodilo evropske gozdarske 

stTategije 
- Od uničenja gozda na pot k sonaravnemu gozdu 
- Gozdarstvo včeraj in danes v kontekstu mednarodne 

kooperacije 
- Družba in gozd v industrijski dobi 
- Gozd kot trajnostni vir energije in surovine 
- Gozd kot varuh življenjske pestrosti in ohranitve 

naravnega okolja 
- Trajnostni razvoj intaktnega okolja kot temelj ka

kovostne strategije turizma 
- Kako lahko trajnostne denarne naložbe prispevajo k 

trajnostnejši prihodnosti 
- Dva učitelja- pragozd in uničen gozd kot nedeljiva 

celota v prihodnjem razvoju ideje sonaravnosti 

Tem predavanjem so sledila predavanja iz različnih 
držav s prikazom razvoja sonaravnosti, npr.: v Itali
jans!Uh Alpah; premen srednjedebelnika v gričevnati 
Franciji, sonaravnih poti spreminjanja kultur iglavcev 
v pestrejše oblikovane sestoje v Veliki Britaniji; dan
skih naporov pri ogozditvi resav po sonaravni poti; 
razmišljanj o poteh sonaravnosti v borealnih gozdovih 
Finske; naporov Nemcev pri uvajanju sonaravnosti v 
gričevnati in hribski regiji na Saškem in podobno. 

Prav tem zadnjim predavanjem so Nemci posvetili 
vseh 8 kongresnih ekskurzij, ki so obravnavale enkrat
nost uspešnih zasukov k sonaravnosti, kot so: premena 
gozda iglavcev in listavcev v sonaravne tvorbe; bukov 
gozd plemenitih listavcev in njegova premena; obli
kovanje gozda in zaščita gozda v nacionalnem parku; 
razvojne faze gozda na poti k sonaravnejšim sestojnim 
tvorbam gozda; resava in njena pot v gozd; s ona ravno 
ravnanje z zasebnim gozdom; gozd starostnih razredov 
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in njegova pot\' sonaravnost; značilnosti gozda na poti 
k sonaravnim gozdnim tvorbam. Prispevek Slovenije 
h kongresu pa je bil prikaz, kako se je potrebno pri 
ustvarjanju novih poti pri delu z naravo učjti prav pri 
njej, in to: l. na primeru dojemanja delovanja pragozd
nih ekosistemov kot vrhunskih življe1~skih tvorb za 
ohranjanje življenja; 2. na primeru, kako reagira nara
va tam, kjer je človek njeno stvaritev izničil (naša 
opustošena kraška krajina); 3. v iskanju vitalizacijskih 
procesov, ki so obema skupni, temeljni in s tem tudi 
splošno veljavni. 

Skrbno spremljanje predavanj, prikazi naporov 
nemških gozdarjev na Spodnjem Saškem in opazovan
je dogajanj na temo sonaravno.sti ravnanja z gozdom 
širom Evrope so navdajali opazovalca z optimizmom. 
To pove, da gozdarstvo prav zaradi nenehnih političnih 
in gospodarskih pritiskov pospešeno zapušča bolne 
trende, ki so značilni za moderno družbo, ko le-ta 
deklarira varstvo okolja, izživlja pa se v divjem libe
ralizmu roparskega gospodarstva. Evropsko gozdar
stvo odpira z razvojem sonaravnosti kol nove para
digme v človeških odnosih do življenjskega sookolja 
povsem nova pota človekovega razvoja, kot od narave 
programiran revolt na dosedanjo nepošteno razvojno 
pot človeštva. Hano verski kongres PRO-SIL VE je med 
vrsticami to samo še potrdil. V sklopu evropskega goz
darstva čakajo zato slovensko gozdarstvo izredno zani
mive in zahtevne naloge: pokazati z gozdom na bistvo 
varstva okolja, ki se mu morata podrediti človekov 
značaj in s tem tudi vse človekove dejavnosti. 

Opomba: Ob tretjem kongresu PRO-SIL VEje izšla 
tudi trojezična proklamacija zveze gozdarjev Evrope 
PRO-SILVA. 

Predsednik PRO-SLLVE, profesor Hans-Jurgen 
Otto, izroča hano versko proklamacijo ministru 
za gozdarstvo in kmetijstvo saške deželne 
vlade, gospodu Uweju Bartelsu. 
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Mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni in kratka 
predstavitev Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije 
Nike POGAČNIK* , Jaka KLUN** 

38. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji 
Radgoni je potekal od 26. avgusta do 3. septembra 
2000. Na njem je razstav ljalo 1.500 razstavljavcev iz 
26 držav. Na 62.000 m2 razstavnih površin so se pred
stavili predvsem proizvajalci strojev in opreme za 
kmetijstvo in živilsko proizvodnjo, obsežna je bila tudi 
ponudba sredstev in materialov za živilskopredelo
valno industrijo s poudarkom na vinogradništvu in 
vinarstvu. Sejem so spremljale številne razstave in 
predstavitve domačih živali , vzorčnih nasadov kme
tijskih rastlin , izobraževalnih programov slovenskega 
kmetijskega, gozdarskega in živilskega šolstva ter so
dobnih možnosti zdrave prehrane. 

Na sejmu ni bilo specializirane mehanizacije in 
opreme za delo v gozdu. Proizvajalci so predstavili 
nekaj strojev, ki so povezani z gozdno proizvodnjo in 
ki so namenjeni predvsem lastnikom gozdov in manj
šim izvajalcem gozdnih del. Razstavljeni so bili vitti 
podjetij Tajfun in Uniforest. Slednji so razvili tudi 
prototip gozdarske nadgradnje za kmetijski traktor. 
Nekaj več je bilo Je drobne opreme za delo v gozdu 
(motorne žage, motorne kose, zaščitna oprema ipd.). 
Okolju prijaznejša goriva in maziva sta predstavili 
naftni družbi Petrol in INA. 

Na letošnjem sejmu smo lahko spoznali nekaj pro
izvajalcev sodobne opreme za pripravo in rabo lesne 
biomase. Predstavljali so se proizvajalci sekalnikov, 
cepilnih strojev ter nekateri proizvajalci kotlov za 
centralno ogrevanje. Podjetji Tehnos iz Žalca in 
Esch!bock iz Avstrije ter kmet in inovator Bider so 
razstavljati različno zmogljive sekalnike. Podjetje RM 
International je predstavilo gozdarske prikolice nosil
nosti 1 0,5 tone in traktorske priključke za delo v gozdu 
(hidravlične klešče in hidravlične traktorske nakla
dalne naprave). Predstavljene prikolice naj bi bile pri
merne tudi za prevoz tanjšega okroglega lesa, ki je 
uporaben predvsem v energetske namene. 

Sodobne kurilne naprave na lesno biomaso so pred
stavljali domači proizvajalci: Feroterm Lenterm iz 
Sevnice ob Dravi, KIV iz Vranskega ter WVtenn iz 
Maribora. Tuje proizvajalce, Atmos s Slovaške ter 
Frohling in Heizomat iz Avstrije, pa so zastopali uradni 

*mag. N. P. , univ. dipl. inž. gozd., GIS, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, SLO 

** J. K. , univ. dipl. inž. gozd ., GIS, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana , SLO 
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uvozniki . Letošnja predstavitev tovrstne opreme in 
zanimanje obiskovalcev za opremo kažeta ponovno 
večanje pomena lesa kot kuriva. 

Poleg številnih proizvajalcev opreme so se na sej
mu predstavili tudi različni zavodi in službe s področja 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Predstavili so se 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Zveza strojnih krožkov, Zavod za gozdove, Sindikat 
kmetov Slovenije, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slo
ven Ue in drugi . Vsi našteti zavodi, službe ali zveze z 
izjemo Kmecijsko-gozdarske zbornice redno sodelu
jejo na tovrstnih sejmih v državi. Ker je Kmetijsko
gozdarska zbornica najmlajša in se je na letošnjem 
sejmu prvič celovito predstavila, jo bomo podrobneje 
predstavili tudi mi. 

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (v nadal
jevanju zbomLca) je bila ustanovljena z Zakonom o 
Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (v nadalje
vanju Zakon o KGZS), ki je bil sprejet junija 1999 
(Ur. l. RS, 41/99, s. 4.865). Zbornica je organizirana 
na treh ravneh: na državni ravni, območni ravni in na 
ravni upravnih enot (izpostave območnih enot zbor
nice). Območnih enot je 13, in sicer: Nova Gorica, 
Koper, Kranj , Ljubljana, Kočevje, Postojna, Novo 
mesto, Brežice, Celje, Ptuj, Maribor, Slovenj Gradec 
in Murska Sobota. 

Obvezni organi zbornice so: 
- svet zbornice; 
- upravni odbor zbornice; 
- nadzorni odbor zbornice; 
- predsednik in dva podpredsednika zbornice; 
- častno razsodišče zbornice in stalna arbitraža zbornice; 
- di rektor zborničnega urada. 

V začetku aprila 2000 so bile izpeljane volitve v 
svet zbornice. Svet zbornice ima po šest članov iz 
območja vsake območne enote (1 3. člen Zakona o 
KGZS). Po volitvah so bili izvoljeni predsednik, pod
predsednika, upravni odbor, nadzomi odbor, častno raz
sodišče in stalna arbitraža. Volitve v svet območnih enot 
in odbore izpostav območnih enot bodo 3. decembra. 

Predsednik zbornice je Peter Vrisk, v. d. direktorja 
pa Ervin Kuhar. Po besedah v. d. direktorja je zbornica 
"nevladna stanovska organizacija kmetov, lastnikov 
kmetijslcih zemljišč in gozdov ter kmetijskih podjet
nikov, podjetij in zadrug. Ustanovljena je, da varuje 
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in zastopa interese svojih članov v kmetijstvu, goz
darstvu in ribišt-vu, svetuje posameznikom in pravnim 
osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško 
dejavnost, ter pospešuje gospodarno in okolju prijazno 
kmetovanje, gozdarstvo in ribištvo." 

Poleg obveznih organov ima zbornica tudi stro
kovne službe, ki skrbijo za izvajanje nalog zbornice 
in za pripravo usklajenih programov dela kmetijskih 
strokovnih služb v kmetijsko-gozdarskih zavodih (2 1 . 
člen Zakona o KGZS). V okviru zbornice delujejo 
naslednje strokovne službe: 
- kmetijsko-gozdarska svetovalna služba, 
- selekcUa in kontrola proizvodnje v živinoreji, 
- sadjarska centra in selekcijsko trsničarski središči 

Slovenije. 

Od gozdarstva naj bi Kmetijsko-gozdarska zbor
nica prevzela le svetovanje lastnikom gozdov. Tako v 
45. členu Zakona o KGZS piše, da se v šestih mesecih 
po konstituiranju zbornice v kmetijsko-gozdarskih 
zavodih organizira dejavnost izobraževanja in pro
svetljevanja lastnikov gozdov. 

Formi ranih je že 26 strokovnih odborov zbornice, 
ki jih sestavljajo predsednik, strokovna tajnica in člani. 
V prihodnosti se bosta fonnirala še dva odbora, tako 
da jih bo skupno 28. Eden izmed že formiranih od
borov je tudi odbor za gozdarstvo, katerega predsednik 

je Jože Jeromel, strokovnega tajnika še ni maj o, člani 
odbora pa so: Franc Namurš, Janko Debeljak, Rozalija 
Sedmak in Jože Skumavec. 

Vsem, ki potrebujejo strokovne nasvete, ponuja 
kmetUsko-gozdarska svetovalna služba 24 ur na dan 
strokovne nasvete na telefonskem odzivniku (98 23). 
Po našem preverjanju (dne 4. 9. 2000) paje na odziv
niku mogoče dobiti le informacije kmetijsko sveto
valne službe, in ne informacij o delovanju zbornice. 

Koliko novil1 delovnih mest na zbornici ča..'<a gozdarje, 
še ni znano. Predvidoma naj bi imela vsaka območna 
enota zaposlena dva gozda1ja. Več bo znano decembra, 
po volitvah v svete območnih enot, ko bodo predvidoma 
tudi uradni razpisi za strokovna delovna mesta. 

Letošnji kmetijsko-živilski sejem ni prinesel bist
venih novosti na področju gozdarskih tehnologij,je pa 
zato prikazal spremembe na področju organiziranosti 
kmetov oziroma lastnikov kmetijskih zemljišč in goz
dov, kmetijskih podjetnikov, podjetij in zadrug. Ime 
zbornice jasno pove, da gre za kmetijstvo in gozdar
stvo, ki sta združena pod eno streho. Kljub navidezni 
enakopravnosti v nazivu pa analiza služb in odborov 
jasno kaže na premoč kmetijskega sektorja. Čeprav 
ima gozdarstvo v tej ustanovi izrazito manjšinsko vlo
go, lahko v naslednjem letu pričakujemo novega stro
kovnega sogovornika in glasnika gozdarstva med last
niki gozdov. 

Natečaj za naslovnice Gozdarskega vestnika v letu 2001 
Naslov letošnjega fotografskega natečaja je Živali 

v gozdu . S tem želi uredništvo Gozdarskega vestnika 
svojim bralcem predstaviti bogastvo in raznolikost 
živalskega sveta, ki skupaj z rastlinskim svetom tvori 
nedelj ivo celoto gozdnega prostora. Na natečaju tako 
pričakujemo fotografije, ki predstavljajo vsakd.anja ali 
pa izjemna srečanja s prebivalci našil1 gozdov, živalmi. 

Pogoji kandidiranja na natečaju so naslednji: 
-Na natečaju lahko sodelujejo fotografi, ki bodo do 
vključno 1 O. 11. 2000 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 diapo
zitivi, barvne fotografije pa morajo biti velike najmanj 
13 x 18 cm. Pri izboru fotografij za naslovnico Vestnika 
bodo imele prednost pokončne fotografije. 

-Vsakdo lahko predloži največ 40 izdelkov. 
- Oddanemu gradivu je potrebno priložiti osebne po-

datke (ime in priimek, naslov, EMŠO, žiro račun in 
davčno številko). 
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Natečajno gradivo pošljite na naslov: Zveza goz
darskih društev Slovenije, Večna pot 2, LOO 1 Ljublja
na, Slovenija, s pripisom Fotografski natečaj GV 200 l. 

Komisija bo pregledala prispelo gradivo in izbrala: 
1. Fotografijo leta 2001 
2. Sedem fotografij za naslovnice Gozdarskega 

vestnika v letu 200 l 
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 števi.lki Goz
darskega 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 200 l. F otograflje za naslovnico bodo odkupljene 
po l 0.000 SIT bruto, druge fotografije pa po 5.000 SIT 
bruto. 

Vljudno vabljeni k sodelovanju! 

Uredništvo GV 
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Kako podaljšati preživetje tise? 
Mitja CIMPERŠEK* 

Med vsemi drevesnimi vrstamt Je tisa (Taxus 
baccata) najbolj nenavadna, skrivnostna, dolgoživa in 
z njo je povezanih polno magičnih prispodob. Po fo
silnih najdbah jo uvrščamo med praprebivalce evrop
ske dendroflore, na Slovenskem pa je nesporno naj
starejše živo bitje. Svojo največjo razširjenost je do
segla v terciarju in se od takrat nenehno umika iz naših 
gozdov. Njen area! se razteza po celi severni polobli, 
kjer razlikujemo sedem različic . V Evropi so največja 
nahajališča tis na Slovaškem, v Švici in v Welsu. Pri 
nas najdemo največje osebke zunaj gozdov. Sestojno 
pa se pojavlja redko, razkropljeno in izolirano, vendar 
ti, sicer številčnejši osebki po velikosti in starosti za
ostajajo za svojimi brati in sestrami zunaj gozda. O 
nekdanji mnogo večji razširjenosti pričajo mnoga le
dinska imena: Tisovec, Tisovac, Tisovica, Tisovnik, 
Tisovina, Tisova glava, Tisovska glava. 

Rod zimzelenih tis stoji v rastlinskem sistemu dokaj 
samosvoje, po mnogih znakih nekje med iglavci in 
listavci. Od OS[alih iglavcev se tisa razlikuje po tem, 
da ima namesto storžev mesnat rdeč semenski ovoj, 
da les ni smolen, da je najbolj sencozdržna in da se 
rod uspešno raznmožuje s potaknjenci . Dozori pri 20. 
letih, ko začne cveteti in ko lahko ugotovimo spol 
posameznih osebkov. Je namreč dvodomna, kar po
meni, da so moški in ženski cvetovi na različnih oseb
kih . Seme razširjajo ptiči in preleži eno do pet let. Tise 
odlikuje velika moč samoobnove; iz spečih popkov na 
deblu zrastejo številni poganjki in sestavljajo v starosti 
drevo z več vrhovi, kar daje tisi značilen grmičast izgled. 

Tisa ima nenavadno ekološko strategijo, je izredno 
varčna in potrpežljiva, za razvoj potrebuje zelo malo 
energije in odlično izkorišča skromne svetlobne raz
mere. Od dreves raste najbolj počasi, le redkokje pre
seže višino 15 m, zdebeli pa se lahko za več metrov. 
Nikjer ni dominatna graditeljica sestojev, povsod se 
pojavlja posamično ali skupinsko in vedno samo v 
podstojni etaži. 

Kot pionirska drevesna vrsta se ne veže na nobeno 
gozdno združbo, če izvzamemo netipičen Tax o-F age
tum v Švici, Tilia- Taxetuma na Hrvaškem ali Seslerio
Fagetum v Nemčiji. Pri nas jo najdemo največ v goz
dovih zveze Fagion silvaticae, in sicer v različnih 
mezofilnih bukovih in bukovo-jelovih združbah, ter v 
termotilnih gozdovib zveze Fagion illyricum. Čeprav 
prenaša veliko sušnost in pomanjkanje vlage, pa naj-

* M. C. , univ. dipl. inž. gozd ., GG Celje. obrat Rogaška 
Slatina, Ul. 14. div. 17,3250 Rogaška Slatina, SLO 
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(({ 
bolje raste na svežih in vlažnih rastiš~ . =ci:i\r.etveno 
življenjsko nišo ima v siromašnejših bukovjih, na kam
nitih rendzinah in zlasti tam, kjer je svet za divjad težko 
dostopen . Fitogeografi jo uvrščajo med oceanske flor
ne elemente, čeprav kaže v vzhodni Evropi mnogo 
kontinentalnih lastnosti. 

Tisovina se odi ikuje z izjemno kakovostnim, trdim, 
odpomim, elastičnim in lepim lesom. Zaradi zimze
Ienih iglic, strupenosti in visoke starosti ( 1.000-3.500 
Jet) je že od davnine simbol nesmrtnosti in posmrtne ga 
življenja, zato jo na Angleškem umeščajo med po
kopališka drevesa. O tisi, drevesu življenja in smrti, 
je ljudska domišljija spletla skrivnosten in temačen 
mitološki svet. Kelti so jo častili kot sveto drevo, zato 
ne preseneča, da najstarejše in najdebelejše tise po
vezujejo z njimi. Tako najdemo npr. 3.500 let stare tise 
v bližini Stonehenga, v Nonnandiji in La J-fayu, kjer 
so v tiso, ki ima premer blizu štirih metrov, celo izdolb
!i krščansko kapelo. 

Najdbe v Holandiji in severni Nemčiji pričajo, da 
so neandertalci že pred 120.000 leti izdelovali orožje 
iz tisovine. Zaradi njene trpežnosti so jo mostiščarji 
uporabljali za svoje zgradbe, medtem ko je bila pri 
faraonih cenjena za pohištvo in kiparjenje. Znameniti 
ledeniški človek Oetzi, ki je živel pred 5.200 leti, je 
nosil 1 ,82 m dolg lok iz tisovine ter bakrene sekiro, ki 
je imela ročaj iz tisovine. Tudi v srednjem veku so tiso 
uporabljali za orožje, v 16. stoletju pa je cvetel izvoz 
tisov ine iz evropskega kontinenta v Anglijo. V nemško 
govorečih deželah so letno posekali do 10.000 tis, iz 
katerih so izdelali 20 do 30 tisoč tokov. Vsak lok je 
tehtal ok. 40 kg. Zgodovinarji ocenjujejo, daje bilo v 
času med letoma 1531 in 1590 izvoženo od 500 do 
600 tisoč kosov tisovine, z običajnimi merami 190 x 
4 x 7 cm, ki so morali biti tako razcepljeni, da je bil 
zunanji del loka iz beUave, notranji pa iz čm jave. Cena 
enega Jokaje bila 30 goldinarjev, kar je bil takrat dvo
mesečni zaslužek gozdarja. V sak Anglež je moral imeti 
lok. Kdor ni imel loka in najmanj treh puščic, je bil 
kaznovan. V času turških osvajanj so vladarji omeje
vali sečnjo in prodajo tisov ine ter pazili, da ne bi les prišel 
v roke muslimanom in drugim krščanskim sovražnikom. 

Zaradi strupenosti za domače živali, konje, osle in 
drobnico, so tiso sovražili. Uničevali so jo v času cve
točega furmanstva, zlasti v krajih, kjer je prevladoval 
prevoz lesa s konji . Od najstarejših časov so jo upo
rabljali v zdravilstvu, in sicer proti steklini in ugrizom 
strupenih kač ter žuželk. Zaradi velike regeneracijske 
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moči so jo v dobi visokega baroka gojili v parkih in z 
obrezovanjem oblikovali v najrazličnejše figure. Toda 
sočasno so jo tudi pridno sekali za pohištvo in glasbene 
inštrumente (klarinet, fagot, oboa, orgelske piščali). 

Krivdo za sedanje množično izumiranje tise pri
pisujemo tudi lovcem, in to ne samo zaradi posekanih 
dreves, ki jih uporabljajo za trofej ne podstavke, tem
več tudi zaradi protinaravnega gospodarjenja z div
jadjo. Zaradi pretiranega krmljen ja se je število par
kljarjev v evropskih gozdovih tako razmnožilo, da 
nobena mlada tisa ne preživi ponavljajočega obje
danja. Za srnjad,jelenjad in muflone je tisa poslastica, 
kar je temeljni razlog, zakaj se ne more naravno ob
navljati. Na znamenitem rastišču tise Na pečinah na 
Planini pri Sevnici, kjer so leta 1979 izmerili na povr
šini okoli 20 ha več kot 900 tis, debelejših od 1 O cm, 
danes ni nobenega vrasta. S povečevanjem števila par
kljarjev se zmanjšuje številčnost tis, tako da brez ogra
jevanja ni mogoče vzgojiti nobenega novega osebka 
tise. 

Valvasor je v Slavi vojvodine Kranjske navajal, da 
je na našem ozemlju obilo tis, a že sto let kasneje so 
gozdarji tarnali, da tisa ne bo preživela brez izdatne 
pomoči. Na XII. zborovanju kranjsko-primorskega 
gozdarskega društva l. 1889 je deželni inšpektor W. 
Goli ugotovil, da izginja tisa iz naših gozdov zaradi 
pomanjkljive nege in brezbrižnosti ljudi. Predlagal je 
njeno fizično in zakonsko varovanje, naravno obnovo 
in širjenje s sadikami ali potaknjenci. Leta 1890 je 
Schollmayer, višji gozdarski mojster iz Mašuna, v 
društvenih izvestjih objavil obširno študijo o tisi. V 
monografskem sestavkuje med drugim poročal, daje 
cerkveni zvonik v Prezidu na Hrvaškem pokrit s skod
lami tise, ki so še po 120 letih povsem zdrave. 

Leta 1892 je kranjska vlada z okrožnico svetovala 
varovanje tise in dala navodila za njeno vzgojo in 
sadnjo, toda šele 63 let kasneje je odredba (LRS št. 
29/1955) prinesla tisi prvo delno zakonsko zaščito 
(razveljavljena je bila z odlokom SRS 25/1966). Pred 
tem, leta 1951, sta bili zavarovani orjaški tisi nad Sol
čavo in na Strani pod Nanosom. Od leta 1976 pa tiso 
varujemo kot redko in ogroženo rastlinsko vrsto, toda 
žal samo na papirju. 

Čeprav je furnir tise dobro plačan, saj ponujajo za 
en m2 1 OO DEM in več, je vrsta zaradi redkosti eko
nomsko nezanimiva. Cenjena je postala šele v no
vejšem času, ko so odkrili, da vsebuje različne alka
loide- taxane, ki so učinkoviti citostatiki pri tumorjih 
jajčnikov, prsi, pljuč in bronhijev in to celo po tem, 
ko so že razvite metastaze. Od leta 1983 so taxane 
klinično preizkušali, po letu 1992 pa se redno upo-
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rabljajo v zdravilstvu. Sprva so jih pridobivali samo 
iz skorje, kar je povzročilo katastrofalno uničevanje 
tis v ZDA (Taxus brevifolia), v zadnjem času pa pri
dobivajo soroden in enako učinkovit baccatin iz iglic. 
Iglice so obnavijive in jih lahko pridobivamo v plan
tažah. Zaradi pomanjkanja in visoke cene taxanov na 
svetovnem trgu so se v Ameriki in na Kitajskem usme
rili v masovno vzgojo tise. Po letu 1993 so v Oregonu 
in Washingtonu posadili letno 1 O milijonov tis, tri leta 
zatem pa že med 20 in 25 milijonov. Strokovnjaki 
ocenjujejo, da posadijo po svetu že več kot l OO mili
jonov sadik letno in da bodo številke še naraščale. 

Samo od sebe se ponuja vprašanje, kje je naša far
macevtska industrija in kaj početi z vedno večjimi 
površinami opuščenih kmetijskih zemljišč. Ali bi lahko 
bila tisa zanimiv izziv za slovensko gozdarstvo? Doslej 
se nismo še nikoli vprašali, koliko tis raste v naših 
gozdovih, kakšna so ta drevesa in alij im lahko poma
gamo, da bodo dalj časa med nami. O rasti in gojenju 
tise imamo dokaj skromne predstave, zato čaka razis
kovalce veliko dela. Tudi o varovanju narave veliko 
govorimo, a zanjo malo storimo. 

Na pobudo Pionirskega lista so osnovnošolci v letu 
1978/79 popisali orjaška drevesa v Sloveniji. Med 
njimi so izmerili tudi 13 tis s premerom, večjim od 
enega metra, in še danes je Jurševa tisa v Logu pod 
Pohorjem z obsegom 455 cm slovenska rekorderka. 
Tisa je tudi priljubljeno parkovno drevo, mogočne tise 
srečamo v okolju zdravilišča Rimske Toplice, grmaste 
v grajskem parku Šenek pri Polzeli, mnogo jih tudi 
krasi blejski park. Med številnimi, slabo poznanimi 
sestoji tise je najbolj zanimivo že omenjeno rastišče 
tise Na pečinah na Planini, kjer se druži z bodi ko (lllex 
aquifolium), ki prav tako sodi med ogroženo gozdno 
vrsto. Večje izolirane sestoje tise najdemo na celjskem 
in brežiškem območju, na Bohorju, Mrzlici, Maclju, 
Konjiški gori, Svetini pri Celju, in verjetno še marsikje 
drugje širom Slovenije. V zadnjem času sadijo tise ob 
pokopališčih (Sevnica). 

Počasi rastoča tisa se vedno težje umešča v današnji 
svet, v katerem vsi samo hitimo in se pehamo za ma
terialnimi dobrinami, nihče pa se ne zavzame za ses
tavine izumirajoče narave. V mnogih evropskih drža
vah so v osemdesetih letih sprejeli programe za ohra
nitev in oživljanje tis; obstajajo celo posebna društva 
ljubiteljev tis. Pozornost do tis se je povečala zlasti 
po letu 1994, ko je bila tisa izbrana za drevo leta. Med 
njenimi zaščitniki so najbolj dejavni gozdarji, ki po
magajo pri evidentiranju nahajališč tise, pri sadnji, 
negi in raziskavah. V thi.iringenških gozdovih, kjer 
imajo evidentiranih več kot 31.000 tis, ima vsak ose-
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bek, ki je debelejši od 1 O cm, svoj EMŠO in je natanč
no lociran s koordinatami GPS. 

Iz kulturno-emotivnih, ekoloških pa tudi gospo
darskih razlogov bi morali tisi nameniti več pozornosti, 
jo širiti in oživljati ter ji kljub majhni gospodarski 
vrednosti pomagati, da bi se čim dlje ohranila med 
nami. Našo pozornost in posebno obravnavo bi zaslu
žile tudi druge redke drevesne vrste: bodika, sadno 
drevje, breka, skorš in druge, in to ne samo v gozdovih, 
temveč tudi izven njih. Morda bi se bilo dobro ozreti 
nazaj, v čase, koje Marija Terezija učila , naj vsak kmet 
vsako leto posadi kakšno drevo v bližini svoje doma
čije. Orehe, hruške, češnje in slive smo že davno po
sekali in pri tem pozabili, da bi si lahko z navadami iz 
preteklosti izboljšali sedanjost. 

Zanimivosti 
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TRACON - Sistem daljinskega krmiljenja za eno- in dvobobenske vitJe 

Leta 1999 sem se na pobudo servisne službe GG 
Novo mesto intenzivno posvetil analizi in razvoju sis
tema za daljinsko krmiljenje. V veliko pomoč mi je 
bil tudi g. Sandi Šolar, vodja KE ZGS Črnomelj, ki je 
s svojimi pripombami, predvsem pa s testiranjem na 
terenu pripomogel, daje nastal izdelek, ki se lahko po 
karakteristikah in uporabnosti enakovredno postavi ob 
bok izdelkom najbolj znanih firm, ki izdelujejo sisteme 
za daljinsko krmiljenje. 

trost dela -, so tolikšne, da tisti, ki enkrat preizkusi r 

Pri snovanju novega izdelka je potrebno upoštevati 
določene standarde in priporočila. Na svoje veliko 
presenečenje sem ugotovil, da predpisov, ki bi se uk
varjali konkretno z radijskimi sistemi za uporabo v 
gozdarstvu, ni. V takšnih primerih ima proizvajalec 
sistema proste roke in sam postavi zahteve za svoj 
izdelek oz. določi, katerih splošnih standardov se bo 
držal. Pri postavljanju zahtev so mi bili v veliko pomoč 
strokovnjaki SIQ (Slovenskega instituta za kakovost 
in meroslovje). Po dogovoru smo uporabili standarde, 
ki se uporabUajo v EU . 

Z uporabo daljinsko krmiljenega vitla in motorja 
traktorja je delo veliko lažje, vse delo pri spravi lu lesa 
lahko opravi en sam delavec. Predvsem se poveča 
učinkovitost pri privlačevanju lesa1 delo je tudi bolj 
varno, ker ne prihaja do napak v sporazumevanju med 
operaterjem in pomočnikom. 

Čeprav je na tržišču kar lepo število sistemov za 
daljinsko krmiljenje, je opaziti, da pri nas niso tako 
razširjeni, kot bi lahko bili. Ugodnosti, kijih tak sistem 
prinese svojemu uporabniku- poveča se varnost, hi-

GozdV 58 (2000) 7-8 

delati z daljinskim krmiljenjem traktorskega vitJa, brez 
tega ne more več delati. 

Cena sistema daljinskega krmiljenja je glavni raz
log, ki potencialne uporabnike sistema odvrača od 
nakupa. Pri sistemu TRA CON je cena v primerjavi s 
tehnično enakovredni mi sistemi tujih ponudnikov pri
bližno polovico nižja, pri cenah rezervnih delov pa je 
to razmerje še večje. 

Pri tem je potrebno poudariti, da sta proizvajalec 
in servis v Sloveniji, rezervni deli pa so vedno na 
zalogi. Pokvarjeni sistem na traktorju se začasno za
menja z nadomestnim, se servisira pri proizvajalcu ter 
nato vgradi nazaj. Za uporabnika je to najugodnejša 
varianta, saj zahteva zamenjava sistema približno uro 
dela serviserja. Servisiranje sistemov v tujini običajno 
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traja vsaj nekaj tednov, večinoma pa uporabnik na 
popravljen izdelek čaka dva do tri mesece. Garancijska 
doba za sistem TRA CON je 6 ali ob minimalnem do
plačilu 12 mesecev. 

Novost v Sloveniji je, da lahko sistem daljinskega 
knniljenja TRA CON zainteresirani dobi za preizkus za 
določeno dobo. Po določenem času delovanja sistem 
za blokira in postane neuporaben. Če se uporabnik od
loči za nakup, je mogoče sistem odkleniti kar z oddaj
nikom, s pomočjo telefonskih navodil serviserja ali 
proizvajalca. 

Sistem TRA CON je namenjen daljinskemu uprav
ljanju gozdarskih traktorjev, ki imajo vgrajen elek
trično krmiljen hidravlični vitel za privlačevanje lesa. 
Krmilimo lahko največ dva bobna istočasno. 

Sistem sestavljajo: radijski oddajnik, sprejemnik, 
antena, polnilec in kabel za polnjenje akumulatorja 
oddajnika iz 12-voltne cigaretne vtičnice. 

Funkcije sistema lahko ločimo v tri skupine: 
I. knniljenje vitla (sklopka 1+2, zavora 1+2), 
2. krmiljenje motorja traktorja (start, stop, regulacija 

plina zvezno ali koračno), 
3. varnostne funkcije (vklop/izklop napajanja relejev, 

prožitev sirene ali klica v sili). 
Oddajnik odlikujejo: 

- robustno ohišje, 
- folijska tipkovnica z osmimi velikimi tipkami, ki 
omogočajo delo v rokavicah, 
nizka poraba in visoka kapaciteta akumulatorjev 
nove generacije, kar omogoča več kot 30 ur efek
tivnega delovanja brez polnjenja (oddajnik porablja 
energijo le, kadar je pritisnjena katera od tipk), 

- velika izhodna moč RF-signala, prib l. 1 O mW, 
- stikalo (gob ica) za hitro deaktiviranje sistema v pri-

meru nevarnosti, 
- prikaz stanja akumulatorja (rdeča/zelena LED), 
- možnost polnjenja akumulatorjev na terenu iz 12-

voltne cigaretne vtičnice na delovnem stroju, 
- antena oddajnika, kije izdelana na tiskanem vezju in je 

skrita v ohišju oddajnika, zato je ni mogoče poškodovati 
(šibka točka oddajnikov ostalih proizvajalcev). 

Sprejemnik odlikujejo: 
- velika aktivna in pasivna varnost, 
- več nastavljivih režimov delovanja, 
- 16,7 mio možnih naslovov, 
- velika odpornost na motnje. 

Istočasno lahko izmenično na istem območju deluje 
več sistemov, ki imajo različne naslove. 

Bistveni lastnosti sistema sta varnost in zanesljivost 
delovanja v vseh pogojih dela. Ker je bilo glavno vo-
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dilo pri snovanju sistema varnost, je uporabljenih kar 
nekaj prijemov: 
-uporabljeni sta EMC-izvedbi (atestirani) oddajnega 

in sprejemnega radijskega modula, kar v praksi po
meni, da sta oba radijska modula zelo odpoma na 
radijske in električne motnje, 

- mikrokontroler, kije srce sprejemnika, je nadzorovan 
z neodvisnim vezjem, ki blokira delovanje sprejem
nika in odklopi napajanje krmilnih relejev, če pride 
do nepravilnosti v delovanju mikrokontrolerja, 

- vse akcije sprejemnika (razen zavor bobna) so časov
no omejene in se ob izpadu krmilnega signala od
dajnika prekinejo, 

- krmilni rele ji sprejemnika so ob vklopu sprejemnika 
brez napajalne napetosti (sprejemnik "ne sliši"), dok
ler napajanja relejev z oddaj nikom ne aktivira operater, 

-pri sprejemu kode se vsakič preveri naslov, ki mora 
biti enak za oddajnik in sprejemnik, 

- za hitro deaktiviranje sistema v primeru nevarnosti 
je na oddajniku vgrajeno varnostno stikalo- gob ica, 

- ob pritisku nedovoljene kombinacije tipk na oddaj
niku se izhodi sprejemnika deaktivirajo, 

- operater vi tla lahko z oddajnikom aktivira sireno na 
traktorju ali sproži radijski klic v sili, 

-če operater ne odda nobenega ukaza več kot 30 mi
nut, se sproži pasivni alarm. 

Osnovni tehnični podatki sistema: 
Temperaturno območje delovanja od -1 O do +55 oc 
Frekvenca nosilca 433,92 MHz 
Domet min. 50 m 
Število možnih naslovov sistema 16,777.216 
Oddajnik: dimenzije 185 x 83,5 x 48 mm 

napajanje 4-6 V dc 
poraba 40 mA 
trajanje akumulatorja 30 ur 

Sprejemnik: dimenzije 250 x 202 x 58 mm 
napajanje 11-15 Vdc 
poraba 70 mA v mirovanju, 

maks. 400 mA med 
delovanjem 

preklopna moč relejev 30V /3A 

Sistem je glede radijskih, električnih in varnostnih 
zahtev atestiran pri SIQ v Ljubljani, št. atestov; C227-
055/00 in C231-0928/00, prav tako ima od Uprave RS 
za telekomunikacije pridobljeno odločbo o odobritvi 
za uporabo in trženje sistema v RS. 

Pooblaščeni servis in montaža: GG Novo mesto, 
d.d., PE Transport in gradnje. 

Tomaž Strmec 
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Društvene vesti 

Občni zbor Zveze gozdarskih društev Slovenije 

Zapisnik zbora z dne 8. jun Ua 2000 ob 11.00 uri na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana 

Dnevni red: 
l. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora 
2. Poročilo o delu ZGDS v preteklem letu in program dela 
3. Poročilo o delovanju območnih društev in pomemb

nejše akcije v letu 2000 
4. Poročilo in program dela uredništva Gozdarskega 

vestnika in komisij pri ZGDS 
5. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 

1999 
6. Razno 

Pod l. točko so bili imenovani organi občnega zbora. 

Pod 2. točko je bilo potrjeno poročilo predsednika 
o delu ZGDS v preteklem letu in predstavljen je bil 
program dela do prihodnjega občnega zbora. Oktobra 
bomo organizirali delavnico na terenu z naslovom 
Sečni red, novembra pa posvet z naslovom Poškodbe 
gozdnega drevja . Obe tematiki bosta zajeli tudi te
matski številki strokovne revije Gozdarski vestnik. V 
začetku prihodnjega leta pa bomo ponovno sodelovali 
na smučarskih tekmovanjih: državnem in evropskem 
tekmovanju ter Alpe-Adrii. Večja aktivnost bo tudi v 
času Tedna gozdov ter v času priprav na nove volitve 
predsedstva ZGDS. 

Soglasno sta bila sprejeta sklep na željo g. dr. 
Boš tj ana Koširja o njegovi razrešitvi funkcije pod
predsednika ZGDS ter sklep za imenovanje g. dr. 
Davida Hladnika za podpredsednika ZGDS do na
slednjih volitev. 

G. Jošt Jakša, predsednik zbora, se je v imenu vseh 
prisotnih zahvalil g. dr. Boštjanu Koširju za delo v 
ZGDS v preteklem desetletju ter izrazil željo, da bi 
bil g. Košir še pripravljen sodelovati v akcijah in stro
kovnih projektihZGDS. G. dr. D. Hladniku pajezaže~ 
lel uspešno delo kot novemu podpredsedniku ZGDS. 

Pod 3. točko so posamezna področna društva po
dala poročila in kratke programe svojega dela. G. Silvo 
Peljhan, predsednik Gozdarskega društva Posočje, je 
poudaril, da je društvo dokaj aktivno, da ima preko 
1 OO članov in da so dobro organizirani po krajevnih 
enotah oz. občinah. Sodelujejo tudi z upokojenim! 
člani gozdarji. Za letošnje leto načrtujejo posvet z 
naslovom Parki ~ možnost ali cokla podeželja ( 15 .6.) 
na Sinjem vrbu. V letošnjem letu bodo imeli še pre-
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davanja po osnovnih šolah. Sodelujejo pri pripravi 
monografije o SGG Tolmin. V letošnjem letu zaklju
čujejo leta 1999 začeto gozdno učno pot ob Hublju. S 
pomočjo Občine Nova Gorica bodo izdali zloženko 
Vodnik po učni poti. 

G. Janez Ponikvar, predsednik kranjskega goz
darskega društva, je povedal, da so se člani udeležili 
raznih akcij na področju športno-rekreacijske dejav
nosti . V lanskem letu so organizirali strokovno ekskur
zijo po Južni Tirolski. Vsako leto skušajo organizirati 
strokovno ekskurzijo s čim nižjimi stroški. Organizi
rajo akcijo gojitvenih del. V letošnjem letu predvide
vajo za člane kranjskega društva organizacijo pohodov 
po Sloveniji. Na te pohode so vabljeni tudi vsi 
družinski člani. 

Predsednik ljubljanskega društva, g. Janko Vidmar, 
je opozoril, da kJjub številčnosti ( 140 članov društva) ne 
čutimo več take potrebe po društvenem življenju. Pred
vsem so aktivni oz. zainteresirani le upokojeni člani društ
va . Letno se organizira nekaj strokovnih predavanj in 
ekskur.Lija. Sodelujejo pri športnih tekmovanjih ipd . 

G. Pavel Vrtovec, predstavnik postojnskega goz
darskega društva, je poudaril, daje to društvo izredno 
aktivno. Povezuje delavce ZGS, šole in izvajalskega 
podjetja. V letošnjem letu so organizirali gozdarsko 
tekmovanje sekačev - gozdnih delavcev. V preteklem 
letu pa so izvedli dve učni poti (Sviščak , Mašun) . 
Društvo se tudi širše odpira in sodeluje z ljubitelji narave. 

Delo kočevskega društva je predstavil g. Bojan 
Kocjan, predsednik društva. OpozoriJ je, daje njihovo 
članstvo sestavljeno iz predstavnikov raznih firm 
(ZGS, Grče, Snežnika, predstavnikov BF in Sklada 
kmet. zemljišč in gozdov ter inšpekcijskih služb). Pou
daril je, da so tudi v akcijah Tedna gozdov sodelovale 
vse inštitucije. Dobro sodelujejo z mediji s kočevskega 
področja. Imeli so gozdarsko razstavo, izdajajo časo
pis, organizirali so 3-dnevno ekskurzijo v Avstrijo, 
prav tako delovno akcijo, sodelujejo pri športnih 
akcijah, Tednu gozdov, organizirali so ekskurzijo v 
Kočevski rog. Pripravljajo tradicionalno srečanje ko
čevskih in novomeških gozdarjev. 

Društvo iz Novega mesta je predstavil g. Tone 
Turk. Poudaril je, da so člani aktivni na športnem 
področju (smučarska tekmovanja, nogometni turnir, 
veslaški spust po Krki, kolesarstvo, odbojka), poleg 
tega organizirajo ekskurzije in sodelujejo s kolegi iz 
Kočevja. V letošnjem letu pripravljajo še dan revimega 
gozdarja, gozdno učno pot Luknja in sodelujejo pri 
razglasitvi gozdov "Gozdovi za posebne namene". 
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G. Boris Papact predsednik društva iz Brežic, je pri
sotnim predstavil 50-člansko društvo. Sodelujejo z društM 
v om iz Celja in Novega mesta. Glavni projekt na občinski 
ravni je projekt Znamenitosti v območju, katerega namen 
je, da se določeni objekti zavarujejo. Pomembno delo 
opravljajo na področju učnih poti v sodelovanju z drugimi 
društvi (z ljubitelji narave, sadjarstva ... ). 

Predsednik celjskega društva, g. Bojan Jurko, je 
prisotne seznanil, da je v njihovo društvo včlanjenih 
76 članov. Aktivno medsebojno sodelujejo (zaposleni 
v različnih firmah) in so aktivni pri akcijah ZGDS. 
Organizirali so ekskurzijo veteranov, sodelujejo pri 
posvetih. Organizirali so predavanje (g. Kraj čič), voden
je in vzdrževanje učnih poti- jame Pekel, Boča ... Sta
novska pripadnost se pri njih še čuti. 

Delo Podravskega gozdarskega društva je pred* 
stavil g. Jure Doležal. Podravsko gozdarsko društvo 
sodeluje z ZGS (članstvo: večino zaposlenih pri ZGS), 
organizirali so strokovno ekskurzijo (V. Hozjak), pre
davanje (Žlidaršica), sodelovali pri Tednu gozdov, 
organizirali dan revimega gozdarja, aktivni so pri goz
dnih učnih poteh, stalno vzdržujejo stike z avstrijskimi 
in tudi madžarskimi gozdarji. 

Predsednik Sežanskega gozdarskega društva, g. 
Bogdan Magajna, nam je povedal, da ima njihovo 
društvo 35 članov. Prav pred kratkim so imeli volilni 
občni zbor in so imenovali novo predsedstvo. Društvo 
je precej aktivno. Povečali so članstvo. Skupno sode
lujejo z drugimi društvi, npr. z lovci. Organizirajo 
društvene akcije, strokovne ekskurzije, sodelujejo pri 
Tednu gozdov ... 

Pod 4. točko sta bila podana poročilo in program 
dela uredništva Gozdarskega vestnika in Komisije za 
šport pri ZGDS. 

Predstavitev dela uredništva Gozdarskega vestnika 
je podal urednik g. Borut Urankar. Uredniški pro
gram sledi usmeritvam iz leta 1998, ko je Vestnik dobil 
novo podobo in koncept dela. Leta 1999 je izšlo 8 
zvezkov (lO številk), od tega 2 tematska. 50 % vsebine 
je bilo znanstvene, tako kot v svojih kriterijih zahteva 
MZT, druga polovica pa je bila namenjena strokovnim 
prispevkom ter društvenemu in družabnemu dogajanju 
v gozdarstvu. V letu 2000 je uredniški program 
podoben. Izšlo bo 8 zvezkov ( 1 O številk), od tega 2 
tematska, vezana na letošnja posvetovanja, in sicer 
Gozdni red ter Poškodbe drevja oz. Gozdno 
semenarstvo in drevesničarstvo. Nove rubrike naj bi 
prispevale k veČji zanimivosti in aktualnosti. 

G. Janez Konečnik, predsednik Komisije za šport, 
je podal infonnacijo o aktivnosti celotnega članstva 
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pri mednarodnih organizacijah (organiziranje 
evropskih smučarskih tekem, organizacija tekmovanj 
Alpe-Adria). Poudaril je, da bi stroka morala biti go
nilna sila društva. Šport naj bi združeval, da bi bile 
možne še druge aktivnosti. 

Pod 5. točko je g. J. Vidmar, član nadzornega 
odbora, podal poročilo o poslovanju ZGDS. Nadzorni 
odbor je po pregledu dokumentacije ugotovil, da je bilo 
leta 1999 finančno poslovanje v skladu z zakonodajo. 
Predstavnik nadzornega odbora je bil redno vabljen 
na seje izvršilnega odbora. Zaključni račun je bil oddan 
pravočasno in v skladu z zakonodajo, prav tako obra
čun davka od dobička pravnih oseb. Leta 1999 smo 
prejeli novo davčno številko in uredili vso dokumen
tacijo glede registracije ZGDS. 

G. Vid Milmlič, blagajnik ZGDS, je podal zaključ
no poročilo za leto 1999. 

Na poročili ni bilo pripomb. Soglasno sta bila po
trjena Poročilo nadzornega odbora in Zaključni račun 
za leto 1999. 

Pod 6. točko je povzel besedo predstavnik ZGS. 
Gospod Lesnik je opozoril na problematiko delovanja 
Komisije za evropske pešpoti. Zavod je že dal pobudo, 
da bi se delovanje te komisije uskladilo na relaciji ZGS 

ZGDS. Zato je nujen načelni dogovor o sodelovanju 
(obveznosti in delo) med obema organizacijama. Ev
ropske pešpoti so že od nekdaj v gozdarstvu igrale eno 
od pomembnejših vlog. V preteklosti je bilo vloženega 
veliko truda in dela za delovanje te komisije, tako s 
strani gozdarjev kot tudi samih ljubitejev (g. Ciglar, 
g. Naprudnik, g. Kmecl in drugi aktivni člani). V pre
teklem obdobju je potekel mandat komisiji in od takrat 
je organizacija te komisije popolnoma zamrla. Zavod 
je že dal nekaj pobud za novo organiziranost te dej av
nosti. Pobude so bile posredovane vsem. Nujno je, da 
se sestavi nova komisija za evropske pešpoti. Sestav
ljena naj bi bila iz predstavnikov vseh zainteresiranih 
organizacij. Leto 2001 je evropsko leto pohodništva. 
Predstavnik te komisije pa bo tudi član evropske po
hodniške zveze. V ta projekt se je vključila tudi Slo
venija. Predvideva se NAČRT EURO POHODA. Vse 
organizacije (Turistična zveza Slovenije, Planinska 
zveza Slovenije, ZGDS, ZGS in druge) so vabljene k 
sodelovanju. G. Jakša se je zahvalil za pobudo za so
delovanje in poudaril, da je usklajeno sodelovanje vseh 
pomembno tudi za uveljavitev gozdarstva v našem 
prostoru. 

G. Branko Štampar, dolgoletni sodelavec ZGDS 
in mariborskega društva, pa je opozoril, da še vedno 
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ni zaživel oz. bil sprejet nov Pravilnik o častnih in 
zaslužnih članih. Predlagal je, da bi se za 125. oblet
nico ažurirali podatki in pripravila kratka zgodovina 
delovanja ZGDS. 

Potekala je razprava še o povezovanju z avstrij
skimi gozdarji, o možnostih sodelovanja oz. prisost
vovanju srečanj Alpe-Adria. Prav bi bilo, da bi pred
stavnike gozdarjev iz Avstrije, Italije in Madžarske 
vabili tudi na naše pomembnejše prireditve. 

Drtlštvene ·vesti 
Prvi uradni del občnega zbora je zaključil g. Jakša 

in povabil prisotne na predavanje z diapozitivi z na
slovom Britanska Kolumbija, ki ga je vodil g. Niko 
Rainer. 

Celotni programje bil zaključen ob 16.00 uri. 

Predsednik občnega zbora 
Jošt Jakša 

Predstavitev dela Gozdarskega društva l(oče,je 

Gozdarsko društvo Kočevje združuje preko 50 čla
nov, uslužbencev Zavoda za gozdove, območne enote 
Kočevje (večina članstva), Gozdarstva Grča, d.d., 
Snežnika, d.d., in posameznike iz drugih ustanov (Bio
tehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Sklad kme
tijskih zemljišč in gozdov RS, Lokalna izpostava Kočevje, 
Inšpekcijske službe Kočevje, Občina Kočevje, Občina 
Ribnica, Šporb1a zveza Kočevje) ter upokojene gozdaije. 

V vodstvu je kader iz večine ustanov, predsednik 
društva je zaposlen na ZGS, kjer dela tudi na področju 
stikov z javnostjo cer na področju popularizacije goz
dov in gozdarstva ter tako dobro pozna tematiko, s 
katero se ukvarja društvo, kar omogoča lažje delo 
društva. Za izvajanje posameznih točk letnega pro
grama so zadolženi koordinatorji; v Tednu gozdov 
nastopajo v javnosti vse štiri največje gozdarske orga
nizacije enotno. 

Programi dela so ustaljeni, z obveznim železnim 
repertoarjem: sodelovanje na smučarskih prireditvah 
(Slovensko prvenstvo, tekmovanje A !pe-Adria, Ev
ropsko tekmovanje gozdatjev), predavanja, Teden goz
dov, gozdarska tekmovanja gozdnih delavcev, tradi
cionalno srečanje gozdarjev GGO Novo mesto in GGO 
Kočevje, glasilo, strokovna ekskurzija, obdaritev otrok 
gozdarjev za Božič in novo leto ter akcije oz. dejav
nosti, ki ta program vsakoletno osvežijo. Populariza
cija gozda in gozdarstva ter osveščanje in izobraže
vanje javnosti pa so tako samoumevne naloge, vpete 
v večino programskih točk, da o nj ih niti ne namera
vamo spregovoriti posebej. 

Pomembnejše aktivnosti društva v letih 1999 in 2000: 
V okviru Tedna gozdov 1999 smo izdelali brošuro 

Spoštujmo gozd, v kateri smo predstavili gozd, njegov 
pomen, koristi za človeka in razloge, zakaj naj bi ga 
spoštovali. Brošuro smo poslali na vse šole in občine 
našega območja. 

Pripravili smo tudi gozdarsko razstavo, ki je go
stovala v Kočevju, Kočevski Reki in Vasi ter si jo je 
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ogledalo lepo število šolarjev, domačinov in tudi obis
kovalcev naših krajev. Razstava je bila razdeljena na 
več sklopov. Predstavili smo organiziranost gozdarstva 
v Sloveniji in na našem območju, načrtovanje na vseh 
ravneh, poudarili smo pomen izobraževanja in osveš
čanja javnosti, prikazali delo v gozdu nekoč in danes, 
vse skupaj pa povezali z naravovarstvom. Razstavo 
smo popestrili še s fotografijami kolegov, ki so tre
nutke v življenju gozda skozi vse letne čase ujeli v 
fotoaparat. 

Septembra 1999 smo bili gostje gozdarjev gozdne 
uprave Ligist (avstrijska Štajerska), ki upravljajo z 
gozdovi malteškega viteškega reda v Avstriji. Gozdarji 
upravljajo celotno posest, poleg dela z gozdom pa se 
ukvarjajo še predvsem z zimskim in lemim turizmom, 
kmetijske površine in žago pa oddajajo v najem. So 
zelo skrbni gospodarji. Delo gozdarja prehaja iz roda 
v rod ; dedje so začeli gospodariti v monokulturah 
smreke, ki jih očetje in sinovi s sonaravnim gospodar
jenjem uspešno spreminjajo v razgibane, mešane ses
toje. Delo revirnega gozdarja obsega poleg vseh del v 
gozdu, vkUučno s prodajo, tudi vse naloge v zvezi s 
turizmom in ekskurzijami. Spoznali smo, da se lahko 
pri avstrijskih kolegih marsičesa naučimo. Še enkrat 
se je potrdilo, da so strokovne ekskurzije nujen del 
izobraževanja gozdarjev. 

Novembra 1999 smo izvedli delovno akcijo: sadnjo 
in individualno zaščito sadik. Ugotovili smo koristnost 
spoznavanja fizičnih gozdarskih opravil, v konkretnem 
primeru predvsem pri izbiri lokacije za sadnjo in do
ločanju normativov za ta opravila. Mnenje udeležen
cev je bilo; da bi morali podobna fizična opravila vgra
diti v vsakoletno izobraževanje gozdarjev. 

V začetku leta smo v sodelovanju z lokalnim ra
diorn Univox začeli z rednimi mesečnimi oddajami 
Spoštujmo gozd. Vsak četrti torek v mesecu gozdarji 
poslušalcem od Velikih Lašč do Kolpe predstavljamo 
različne teme o gozdu, gozdarstvu in naravovarstvu. 
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Začeli smo s splošnimi temami: predstavitev društva 
in območja, organiziranost in naloge gozdarstva, od
nosi med lastniki gozdov in gozdarji, zgodovina goz
darstva na Kočevskem, funkcije gozdov, naravovar
stvo- pragozdovi, gozdni rezervati, gozdovi s poseb
nim namenom, rastlinstvo, živalski svet, regijski park 
Kočevsko-Kolpa itd., ki jih nameravamo vsako leto 
bolj členiti in podrobneje obravnavati. 

Maja 2000 srno organizirali tekmovanje gozdnih 
delavcev kočevskega gozdnogospodarskega območja. 
Izbirnega tekmovanja za državno prvenstvo se je ude
ležilo preko 40 tekmovalcev iz Gozdarstva Grča, d.d., 
in Snežnika, d.d., pohvalno paje, da nam je uspelo na 
tekmovanje privabiti tudi podizvajalce del v gozdovih. 
Tudi rezultati so pomembni, še bolj pa druženje sta
novskih kolegov, izmenjava izkušenj in pripadnost 
stroki. 

leta 1999 smo izdelali osnutek naravo varstvene 
promocijske majice z motivom risa in vlogo za finan
ciranje tiska poslali na Občino Kočevje, ki je za ta 
namen v proračunu za leto 2000 namenila300.000 SIT. 
Občina Kočevje potrebuje propagandni material, goz
darji pa tako promoviramo gozd in tudi gozdarje. Tako 
je v Tednu gozdov zagledala luč prva serija (upamo, 
da ji bo v letu 2001 sledila druga z motivom tise in 
tako naprej) majic, ki naj bi predstavljale bogastvo 
ohranjene narave Kočevske; vrstili naj bi se motivi iz 
živalskega in rastlinskega sveta (najprej zavarovane 
vrste), morda tudi kulturni spomeniki. Majica ima na 
prednji desni strani prepoznavno lastnost živali ali 
rastline (risove sledi, vejica tise s plodom, ... ), pod 
katero je napis Kočevska je tudi moja dežela. Na hrbtni 
strani je podoba risa (silhueta tise), na levem rokavu 
pa slovensko in latinsko ime živali (rastline) ter napisa 
izdajatelja in sponzorja. Za idejo in vloženo delo je 
določeno število majic dobilo tudi gozdarsko društvo. 

Na zadnjem občnem zboru smo znotraj programa 
sprejeli tudi dolgoročni projekt: gozdarsko zbirko. 
Ocenili srno namreč, da je skrajni čas, da se začne 
organizirano zbirati vsakršen material, ki bo dolgo
ročno pripomogel k postavitvi stalne gozdarske zbirke, 
s katero naj bi za bodoče rodove ohranili gozdarsko 
dediščino območja. Na vse gozdarske firme, člane 
gozdarskega društva, na vse občine našega območja, 
na vse gozdarje, ki delujejo izven gozdarstva~ ter na 
upokojene gozdarje bomo naslovili prošnjo, naj se 
aktivno vkUučijo v snovanje gozdarske zbirke. 

Gozdarski kolega Stanko Pelc je zmagovalec lan~ 
skoletnega razpisa Gozdarskega vestnika za najboljšo 
fotografijo leta in je za nagrado dobil pravico posta-
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vitve samostojne razstave fotografij v avli GlS, ki jo 
je imel konec maja in v začetku junija ]etos. 

V Tednu gozdov smo za vse novinarje, dopisnike 
in turistično-informacijske centre območja organizirali 
najprej kratko novinarsko konferenco, nato pa ekskur
zijo v Kočevski Rog, kjer smo jim predstavili ta del 
obširnih gozdov na podoben način, kot predstavljamo 
gozd tudi drugim obiskovalcem gozda. Ekskurzija je 
bila pravo doživetje, vsaj po izjavah prisotnih, manj
kalo ni niti vprašanj, celotno dogajanje pajeR-kanal, 
d.o.o., posnel in nato predvajal na lokalnem TV-programu. 

Letos smo prvič organizirali kolesarsko ekskurzijo 
na Stojno nad Kočevjem za gozdarske kolege in širšo 
javnost Udeleženci ekskurzije iz raznih krajev Slo
venije so si ogledali stojnske gozdove in njene zani
mivosti: gozdarski center Marof, Gup Rožni studenec~ 
izvir kraške reke Rinže, grad Strmec, pragozd Strmec, 
Eleonorino jamo, Ledeno jarno in planinsko kočo pri 
Jelenovem studencu. Kljub temu da smo prekolesarili 
40 km in premagali 500 m višinske razlike, so bile 
ocene udeležencev po hvalne in so se že priporočali za 
naslednje leto. 

Julija je izšla tudi jubilejna, 1 O. številka Glasila 
gozdarskega društva, ki na 82 straneh prinaša obilico 
zanimivih prispevkov iz življenja in dela gozdarjev v 
obdobju dobrih dveh let. Letos smo prvič celotno gla
silo pripravili sami, saj smo poleg oblikovanja in raču
na1niške obdelave glasilo tudi natisnili, bolje rečeno 
fotokopirali, za kar se ZGS, OE Kočevje, in Goz
darstvu Grča, d.d., ki sta to omogočila, lepo zahval
jujemo. Glasilo pošiljamo vsem šolam, občinam in 
knjižnicam v območju pa tudi gozdarski knjižnici in 
NUK-u. 

Sodelujemo tudi z drugimi gozdarskimi društvi, 
skozi naše gozdove smo popeljali kar nekaj naših kole
gov iz različnih območij, udeležujemo se tudi tradi
cionalnih odbojkarskih turnirjev in ostalih priložnost
nih akcij. 

Osnovni namen društva je povezovanje vsega goz
darskega kadra območja ter popularizacija gozdov in 
osveščanje javnosti. Ocenjujemo, da dobro sodelujemo 
z Zavodom za gozdove, območno enoto Kočevje, Goz
darstvom Grča, d.d., Snežnikom~ d.d., pri postavitvi 
gozdarske razstave smo sodelovali tudi z manjšimi 
gozdarskimi podjetniki, sodelujemo pa tudi s številnim 
društvi in organizacijami iz celotnega območja, tako 
da lahko rečemo, da smo gozdarji cenjen kader, ki je 
vpet v vse pore življenja območja, ter kot aktivhi de
javniki v prostoru spoštovani v javnosti in zanimivi 
tudi za medije. 

Bojan Kocjan 
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Dr štvene vest1 

Panonia 2000 - srečanje gozdarjev treh dežel: Avstrije, Madžarske in 
Slovenije na Madžarskem 

Na jugozahodnem Madžarskem, na področju goz
dov v okolici Zalaegerszega,je bilo l. in 2.junija 2000 
že 28. tradicionalno srečanje gozdarjev treh dežel -
Panonia 2000. Organizatorji letošnjega srečanja so bi 1 i 
gozdarji Delniške družbe gozdarstva in lesne industrije 
Zalaerdo AG iz Nagykanizse na Madžarskem . 

Srečanja Panonia organizirajo gozdarska društva, 
udeležujejo pa se jih gozdarji iz avstrijskega Burgen
landa, madžarski gozdarji iz območij Nagykanizse in 
Szombathelya ter slovenski gozdarji iz gozdnogos
podarskih območij Murska Sobota in Maribor. Srečan
ja so organizirana izmenoma, tako da so vsako leto 
gostitelji gozdarji druge države. Namen srečanj, ki so 
že tradicionalna, je druženje gozdarjev in izmenjava 
izkušenj pri gospodarjenju z gozdovi. 

Na srečanju je sodelovalo 6 udeležencev iz Slo
venije, od tega 2 delavca ZGS OE Maribor, l delavec 
ZGS OE Murska Sobota, predsednica Podravskega 
gozdarskega društva iz ZGS OE Maribor, predsednik 
Pomurskega gozdarskega društva iz GG Murska So
bota in delavec iz Gozdarstva Gornja Radgona. 

Začetek srečanja je bil namenjen spoznavanju 
udeležencev in pripravi listine o nadaljnjem sodelo
vanju in organizaciji srečanj Panonija v prihodnje. 
Direktor družbe, Feiszt Otto, paje predstavil Delniško 
družbo gozdarstva in lesne indusrije Zalaerdo AG. 

Delniška družba Zalaerdo gospodari s 55.000 ha 
gozdov na jugozahodnem delu Madžarske. Tukaj se 
na 66% celotne površine nahajajo večinoma hrastovi, 
hrastovo-bukovi in borovi gozdovi, ki sodijo med naj
kakovostnejše gozdove na Madžarskem. Letno po
sekajo prib l. 400.000 m3 bruto lesne mase, kijo deloma 
predelajo v lastnih industrijskih obratih. Imajo lastno 
gozdno drevesnico na površini 60 ha in letno proizve
dejo 7 milijonov sadik listavcev in 3 milijone sadik 
iglavcev. V drevesnici na površini 20 ha pa vzgajajo 
preko 200 vrst okrasnega drevja in grmovnic. 

Pomembna panoga je tudi lovni turizem. Poznana 
je predvsem tukajšnja jelenjad, ki daje izredne trofeje. 
Imajo tudi več lovskih koč, kjer nudijo lovskim gostom 
celotno ponudbo. 

V popoldanskem deluje sledil program. Ogledali smo 
si osrednjo znamenitost mesta Keszthlly- dvorec družine 
Fistetics, kjer je muzejska zbirka in razstava lovskega 
orožja in lovskih trofej iz Evrope, Afrike in Azije. 

V okolici zdraviliškega kraja Heviz so nam pred
stavili, kako negujejo in vzdržujejo parkovni gozd in 
druge zelene površine. 
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Gozdarski program prvega dne pa je bil posvečen 
hrastovim gozdovom na gričevnatem področju jugo
vzhodno od Zalaegerszega. Tod se nahajajo obsežne 
površine hrastovih gozdov. Na področju gozdnega 
obrata Zalacany so nam madžarski gozdarji pokazali 
potek naravne obnove hrastovih gozdov, ki poteka v 
več oddelkih v kompleksih velikosti od 3,5 do 4,6 ha. 
Starost sestoj ev je prib!. 120 let, lesna zal oga pa znaša 
od 380 do 580m3/ha. Pri naravni obnovi počakajo na 
naravno nasemenitev, da želod vzklije, nakar izsekaj o 
polnilni sloj in presvetlijo sestoj. Ko se bo hrastovo 
mladje okrepilo, bodo odstranili star sestoj. Po končani 
sečnji in spravi lu pom laj eno površino o gradijo, da jo 
zavarujejo pred rastlinojedo divjadjo. Nego mladja 
izvedejo po potrebi. V sestojih s slabo sestojno za
snovo, kjer je dosti hrasta cera, se odločajo za obnovo 
s sad njo ali setvijo. Na hektar površine posadijo 10.000 
sadik hrasta, ki jim običajno dodajo še do 4.000 drugih 
sadik: češnje, plemenitih listavcev in drugega plodo
nosnega drevja. Pri obnovi s setvijo uporabijo od 3.000 
do 3.500 kg hrastavega želoda. 

Naslednji dan smo videli gozdove v okolici 
Zalaegerszega, kjer prevladuje robin.ija. Robinijo obrav
navajo kot gospodarsko drevesno vrsto, ki jo uporablja 
tukajšnja lesna industrija. GospodaTjenje z robinijo je na 
tem področju že tradicija. Imajo že sestoje treije genera
cije in več. Razvili so metode in postopke obnove robinije 
in ukrepe nege. Vzgojili so tudi več klanov robinije, ki 
dajejo dobre rezultate. Sestoji robinije dosegajo ob sečni 
zrelosti zaloge od 170 do 300 m3 na ha. 

Pokazali so nam zanimiv način obnove, ko s pri
ključkom na traktor v razdalji prib!. 2m med vrstami 
v pomladanskem obdobju, po zaključeni sečnji in spra
vi lu, potrgajo korenine v zemlji in s tem vzpodbudijo 
rast poganjkov robinije iz korenin. 

Madžarski gozdarji se zavedajo posledic takšnega 
načina gospodarjenja z robinijo kot edino drevesno 
vrsto, ki izčrpava tla. Zato poskušajo z različnimi ukre
pi obnove in nege popravljati razmere, da bi se tako 
približali naravnemu gozdu. 

Srečanje Panonia 2000 je bilo dobro organizirano. 
Gostitelji so se zelo potrudili in pripravili strokoven 
i.n vsestransko zanimiv program, ki je bil obarvan s 
tradicionalno gostoljubnostjo in madžarsko kulinarika. 

Ferdo Hemah 
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Kadri in izobraževanje 

Novi magistri v gozdarstvu 

ILEŠIČ, Primož 
EKONOMSKO VREDNOTENJE VPLIVOV LINIJSKfH fNFRASTRUKTURNIH 
POSEGOV V OBDOBJU 1981-1997 NA SOCIALNE FUNKCIJE GOZDA.
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2000, xrr, 169 str., 54 pregl., 3 k., 4 pri!., 71 
vtrov. 
Mentor 1 Supervizor: prof. dr. Iztok WINKLER. 
Recenzenta 1 Rewievers: prof. dr. Boš~an ANKO, doc. dr. Andrej BONČ:fNA 

GDK (FDC) 652.56:907:(497.12):(043.3) 
Izvleček 

Pretok snovi in energije med gozdom in družbo ter njihova prostorska razporeditev povzročajo finančni in 
nefinančni promet, kj ga želimo kvantificirati v denarni obliki. Podan je pregled nad gibanjem posegov v gozd 
v obdobju 1981-1997 v Sloveniji po njihovem namenu, obsegu, številu in dolžini. Opredeljene so koristi, ki jih 
prinaša posamezna socialna funkcija, njeni glavni uporabnikj, načini koristi in potrebne metode ter viri za njihovo 
ekonomsko vrednotenje. Ocenjeno je povečanje oziroma zmanjšanje stopnje poudarjenosti posamezn.ih socialnih 
funkcij gozda v obdobju 1981-1997 v Sloveniji kot posledica linijskih infrastrukturnih posegov. Vpliv posegov 
zaradi avtoceste v gozdu Tabor v Sežani, gozdne ceste v gozdu pod Stojno v Kočevju in elektrovoda nad Il O 
kV v gozdu Kašeljski grič v Ljubljani na ekonomsko vrednost socialnih funkcij je bil ugotovljen z metodo 
potovalnih stroškov in s kontingenčno metodo. Podane so hipotetične ocene letne neto uporabne vrednosti vplivov 
posegov zaradi avtocest, gozdnih cest in elektrovodov li O kV in več, zgrajenih v obdobju 1981-1997 v Sloveniji, 
na socialne funkcije gozda. 
Ključne besede: gozd, poseg v gozd, socialne funcije, ekonomsko vrednotenje. 
Key words: forest, infrastructure buildings, social functions, economic valuation. 

POGAČNIK, Nike 
METODE SVETOVANJA LASTNIKOM GOZDOV ZA UČINKOVITO RABO LESA 
V ENERGETSKE NAMENE.- Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2000. XIV, 
199 str., 52 pregl., 15 graf., li sl., 14 fot., 30 pri!., 70 virov. 
Mentor 1 Supervizor: prof. dr. Jztok WTNKLER 
Recenzenta 1 Rewievers: pro[ dr. Franc BIZJAK in doc. dr. Boštjan KOŠrR 

GDK (FDC) 331.1 :332 : 333 : 363.7 : 923.4: 66: (043.3) 
Izvleček 

V nalogi so predstavljene osnove za svetovanje lastnikom gozdov za učinkovito rabo lesne biomase v energetske 
namene. Za svetovanje so potrebni podatki o potencialih lesne biomase na posesti, podatki o potrebah po energiji 
ter podatki o obstoječi tehnologiji priprave lesnega kuriva. Potrebni podatki so lahko pridobljeni od lastnika 
gozda na osnovi predlaganega vprašalnika. Ob pomoči zbranih podatkov ter nekaterih podmen so izračunani 
stroški letnega ogrevanja. V nalogi so primerjani letni stroški ter prihodki sedmih projektov posodobitve sistema 
ogrevanja na lesno biomaso s klasičnim ogrevanjem na polena in ogrevanj em na kurilno olje. Ker je življenjska 
doba projektov daljša, so z dinamičnimi metodami vrednotenja izračunani kazalniki učinkovitosti projektov. 
Na osnovi rezultatov vrednotenja ter preizkusa vprašalnika na izbranih kmetijah so podani predlogi za celovito 
svetovanje. 
Ključne besede: lesna biomasa, energijski vir, raba gozda, pridobivanje lesa, gozdni posestnik, svetovanje, 
vrednotenje projektov, stroški ogrevanja. · 
Key words: wood biomass, source of energy, use of forest, wood production, forest owner, extensioo, evaluation 
of investments, costs of energy. 

Pripravila: Teja Koler-Povh 
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In memoriarn 

Prijatelju v slovo - Lojze Čatnpa (1935 - 2000) 

Kadar koli se pos1avljamo od strokovnega kolega, 
prijatelja in znanca, mi stopi pred oči prispodoba, da 
je na našem gozdarskem in osebnem človeškem dre
vesu spet odmrla velika veja. Jskreno žal nam je, da 
se je to moralo zgoditi, in to tako hitro in nepriča
kovano. 

Ko sem premišljal o poslovilni besedi za našega 
Lojza mi je na misel prišlo delo našega romantično
realističnega ljudskega pisatelja Frana Saleškega Finž
garja z naslovom: Leta mojega popotovanja. Zato sem 
te poslovilne besede imenoval: Leta Lojzovega ze
meljskega popotovanja. 

Pa naštejmo nekaj pomembnih mejnikov tega po
potovanja: 

Luč sveta je zagledal leta 1935 v Črnih Lazih. 
Osnovno šolo je obiskoval v Stari Cerkvi in Kočevju. 
Leta 1964 je diplomiral na Gozdarski fakulteti v Lju
bljani in leta 1991 postal doktor znanosti v Zagrebu. 

Leta 1964 se je za posl il na Biroju za gozdarsko 
načrtovanje v Ljubljani. Nekaj let je biro tudi vodil. 
Leta J 981 je prišel na Gozdarski inštitut v Ljubljani, 
kjer se je leta 1994 tudi upokojil. Sredi leta 2000 nas 
je zapustil, toda s tem njegovega dela za slovenski 
gozd še zdaleč ni konec. 

Ob tem se sprašujemo, ali so vsi ti splošni podatki 
dovolj za celostno predstavitev neke osebnosti (kar je 
Lojz nedvomno bil) v osebnem, človeškem in stro
kovnem smislu. Mislim, daje to veliko premalo. 

V svojih razmišljanjih o nekem človeku rad po
sežem nazaj v njegov izvor. V njegovo družinsko, 
vzgojno in ne nazadnje okoljsko poreklo. Vse te osno
ve v letih osebnega zorenja, v letih življenjskega popo
tovanja oblikujejo svojstven značaj. To je bilo pri 
Lojzu posebno izrazito. 

Družinska razpetost med rojstnim krajem njegove 
mame v gorjanskih Črnih Lazih nad Čabrom in suhoro
barskim, sodražansklm, prezgodaj izgubljenim očetom 
je v Lojzu vzbudila čut za gozd, naravo in tradicijo. S 
tem je Lojz nastopil pot gozdarja, ekologa, naravo
varstvenika in človeka. 

Misli se mi vračajo nazaj v leto 1964, ko smo se 
spoznali na Visoki šoli ekologije in fitocenologije, na 
Biroju za gozdarsko načrtovanje v Ljubljani. Vsi mla
dostno navdušeni smo po cele dneve kartirali rastišča 
po Kočevskem Rogu, Gorjancih, Loškem potoku, 
Ortneku, Beli krajini, Gorenjskem, Pohorju in ne vem 
še kje, med medvedi in volkovi, s preprostim brašnom 
v zmahanem službenem nahrbtniku. Po za današnje 
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čase skromni, v gozdarski koči lastnoročno pripravjeni 
večerji smo, kljub temu da smo cel dan plezali po 
bah,anih Neckero - abietetuma ali grizli kolena po 
strminah alpskega R.hodoreto - rhodotamnetuma, še 
vedno imeli dovolj moči za pešačenje tudi do 15 kilo
metrov do prvega piva (pa tudi do drugega in tretjega) 
ali pa za skok na vrh Triglava, drugo jutro pa smo bili 
spet čili na delu za naš gozd. 

To je bilo mladostno navdušenje, veliko pionir
skega dela smo opravili pa tudi kakšno ušpiči li in Lojz 
je bil vedno z nami. 

Pozneje nas je življenjska pot zanesla na razne konce. 
Manj smo se srečevah . Morda so se naši pogledi v po
drobnostih nekoliko razlikovali (Mar ni prav v raznoli
kosti veličina življenja!). V vseh bistvenih stvareh, tako 
na področju gozdarstva kakor tudi na področju splošno 
človeških odnosov, pa smo si bili vedno zelo blizu. 

Jaz osebno bom imel Loj za, pa četudi sva se včasih 
malo sporekla, vedno v najboljšem spominu. Mislim, 
da to deli z menoj velik del slovenske gozdarske sren je. 
Večina gozdarjev in t11di drugih ga bo vedno imela v 
spominu kot poštenega, delavnega, zagnanega gaz
darja, prijatelja in premočrtnega človeka, vedno pri
pravljenega vsakomur pomagati. Dovzetnega za vse 
dobro, posebno pa za boljši jutri, za naše največje, 
obnov lj ivo narodno bogastvo, za naš slovenski gozd. 

Prepričan sem, daje vso svojo osebno in strokovno 
energijo altruistično vtkal v projekt Žumberak - Gor
janci. Zagotovo je to delo njegova visoka pesem, iz 
katere je izšel tudi njegov doktorat znanosti. 

Naj ob koncu povem tudi to, da življenjska pot ljudi 
ne poteka vedno po začrtani smeri in v zadovoljstvo 
vseh -takšno je pač življenje. 

Od našega Lojza smo se poslovili v Kočevju, v 
središču največjega kompleksa slovenskih gozdov, 
gozdov, ki lahko po urejenosti, negovanosti in načinu 
gospodarjenja služijo kot zgled svetu. V teh gozdovih 
je shranjena obilica njegovega dela. 

Dragi Lojz, odšel si, preden je bil tvoj gozdarski, 
znanstveni in človeški epos do konca izpet, počivat v 
gruda tvojih dedov, v zemljo med ribniško-kočevskim 
območjem in Gorskim Katarjem, med ljudi, ki so ved
no živeli in čustvovali z gozdom in gozdnato krajino. 

Vsem najožjim domačim, sorodnikom in znancem 
izrekam v imenu slovenskih (pa tudi hrvaških) goz
darjev in v svojem imenu globoko, iskreno sožalje. 

Hvala ti, Lojz, za vse. 
Marjan Šolar 
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Nekrolog za zaslužnega negozdarja 

Zoran Naprudnik (1924- 2000) 

Zoran Naprudnik se je rodil leta 1924, umrl pa pred 
nekaj meseci letos. Ni bil šolan gozdar, imel pa je 
prefinjen odnos do narave in še zlasti do gozdov. To 
ga je načrtno ali pa naključno (o tem nismo niko li go
vo riU) zaneslo v naše profesionalne vrste, kjer je iskal 
in tudi našel svoje somišljenike pa tudi sodelavce. 
Skupaj z njimi je udejanjal filozofska in praktična 
razmerja med človekom in naravo, ki so skozi slo
vensko gozdarsko šolo (naziv je upravičen!) dosegla 
raven ekološkega (ne proizvodnega!), kar daleč 
presega sicer dovolj napredna, toda klasična 

gozdarstva razvitega sveta. Vedno je bil ponosen, da 
je lahko kot laik sodeloval v tem humanem miselnem 
krogu. Ker se je z njim identificiral, je postal naš in 
zato nam je zares žal, da ga ni več med nami. 

Ta zapis je pripoved o izjemnem gozdarskem sopot
niku, o katerem gozdarske evidence in kronike ne bodo 
pisale, ker ni bil niti šolan niti zaposlen v gozdarstvu. 
Toda gozdarji mu ostajamo dolžni marsikaj. Veliko bi 
mu pomenilo, če bi mu lahko v živo povedali, da je 
naš. Tega ne moremo. Lahko pa to za vedno zapišemo 
v slovenski gozdarski spomin. 

Zoran Naprudnik je imel srečo, da se je že zelo 
zgodaj srečal z našim kolegom, dr. Milanom 
Ciglarjem. Njun pogled na svet je bil podoben in tudi 
značajsko sta si bila zelo blizu. Oba skrajno urejena, 
samodisciplinirana, včasih že boleče natančna in do
sledna, mazohistično delovna in s popolnoma izbn.I
šenim pogledom na vlogo človeka v okolju sodobnih 
družb. Ta vloga človeka, ki je destruktivna, se mora 
spremeniti. Tu sta se našla. Zoran Naprudnik je bil kot 
profesionalec (funkcionar telesnoku!tumih in športnih 
organizacij) pristaš humanizacije bivanja, torej iz
gradnje takšne kulture, ki ne bo izključevala okolja, 
temveč ga bo vključevala v človekove razvojne nes
končnosti. Študija življenja dr. Milana Ciglarja bi od
krila nekaj podobnega, seveda v njegovi gozdarski 
profesiji. Od tu dalje o Zoranu Naprudniku med goz
darji ni več skrivnosti. Vseje tako rekoč premočrtno, 
jasno in logično. 

V sedemdesetih letib ustanovljeno evropsko popot
ništvo v Sloveniji je dr. Milan Ciglar sprejel kot evan
gelizacijo opisane filozofije. Po Ciglarjevi nesrečni 
smrti in še zlasti po svoji upokojitvi se je Zoran 
Naprudnik z vsem srcem in zlasti organizacijskim 
znanjem posvetil evropskim pešpotem v Sloveniji, ki 
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niso skrivaJe svojega gozdarskega duha m tudi goz
darske podobe. Tem se je zapisal in vztrajal do konca. 
Tudi amputacija obeh nog ga ni zlomila. In tudi razo
čaranja, ko se je naše gozdarstvo začasno (upam) 
umakni to iz popotništva, ne. 

Organizacijsko je definiral razliko med popotništ
vom in planinstvom pri nas. Takrat je bilo popotništvo 
dokončno zapisano slovenskemu gozdarstvu, ki ga je 
tudi institucionalno sprejelo. Sedež je prenesel s Pla
ninske zveze Slovenije na Zvezo inženirjev in tehnikov 
gozdarstva na Erjavčeva ulico. To posebnost je po 
njegovi zaslugi spoznala vsa Evropa in nam zavidala. 
Gozdnati Evropi se je zdela ta sistemska zveza opti
malna, imeli so jo za vizionarsko. Ponekod so naše 
rešitve celo poskušali posnemati. Ko je sestavljal at
letski arhiv za Slovenijo, je sestavil in uredjl tudi arhiv 
slovenskega popotništva od prvega dne. Vodil je tra
siranje druge evropske pešpoti skozi Slovenijo, E-7 
(zahod-vzhod), in organizacijo kompletne popotne 
logistike. Otvoritev te poti na križišču E-6 in E-7 na 
Mačkovcu, ki jo je Zoran Naprudnik vodil osebno, je 
postala uspešnica prireditev XVIO . svetovnega kon
gresa TUFRA (Mednarodna zveza gozdarskih razis
kovalnih organizacij), ki je bil leta 1986 v Ljubljani. 
Na otvoritvi poti je bilo okoli 2.000 udeležencev z 
vsega sveta. Po osamosvojitvi Slovenije je zaradi 
novih razmer na meji s Hrvaško (E-6 na Gomancih) s 
sežanskimi gozdarji organiziral spremembo zadnjega 
dela E-6, tako da se od takrat končuje na slovenski 
obali (v Strunjanu, in ne več v Kastvu nad Opatijo), 
kar je bila dokaj zahtevna naloga. Pri tem je znal pri
tegovati in navduševati. Omahljivce pa predvsem s 
svojim zgledom t1rdi siliti. 

Naj na tem mestu omenim, da so mu vseskozi ve
liko pomagali še nekateri gozdarski laiki, ki jih je 
imenoval kar ožjj kolegij, saj se je nanje najbolj zane
sel (Anica Mejač, Daniela Zorko in Janvid Hrovat). 
Ti so skrbeli tudi za njegov mednarodni imidž. Zoran 
Naprudnik je bil namreč 20 let član in funkcionar EWV 
(Evropske popotniške zveze), kjer je za svoj sedež za 
predsedniško mizo leta 1990 zahteval označbo s slo
vensko državno zastavo. Da je bila to prva .takšna 
poteza v mednarodnih organizacijah, je preverj~no. 
Zastavico je seveda prinesel s seboj, saj je takrat v 
Nemčiji ne bi mogel nikjer dobiti. Zapisano kot zna~ 
menitost. Bil je edini Slovenec in eden redkih Evro-
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pejcev, kije evropsko pešpot E-6 od Baltika do Jadrana 
prehodil v celoti. 

Vse tekoče delo v Komisiji za evropske pešpoti je 
opravljal sam. Poslednjih nekaj let~ ko so mu ampu
tirali tudi drugo nogo, kar iz svoje sobe. Nemški popot
niki so mu za jubilej zbrali denar in pripeljali v Lju
bljano električni invalidski voziček, kar mu je vsaj na 
trenutke omogočilo povratek oziroma stik z naravo. 
Na sleherno zanimanje popotnikov je odgovoril (300 
pisemskih stikov letno). ln še bi lahko naštevali. 
Ogromno dela, ki ga je opravil za evropske pešpoti v 
Sloveniji je neopazno izginjalo z njegovo karizmatično 
delavnostjo. 

Vse to je zmogel, ker je bil resnični prijatelj ljudi 
in narave in seveda pripravljen za to prepričanje tudi 
nekaj narediti. Tudi profesionalni del življenja je na
menjal tem aktivnostim. Desetletja je bil sekretar 
Atletske zveze Slovenije in predsedoval je mnogim 
telesnokulturnim organizacijam, od otroških športnih 
iger do hokeja na travi. Vendar se zdi, da je šele v 

popotništvu, med gozdarskimi prijatelji, ki se jim je v 
celoti pridružil po upokojitvi, našel tisto obliko inte
gralne telesnokulturne aktivnosti, ki je najbolj ustre
zala njegovi humanistični podobi. 

Oboževal je glasbo. Njegova diskoteka klasične 
glasbe je praktično popolna. Dosledno je obiskoval vse 
glasbene prireditve v Ljubljani, v Operi in Slovenski 
filharmoniji, in ni izpustil niti enega koncerta. Več 
tisoč kosov bogati zbirki diapozitivov in razglednic sta 
mu svežili spomin in ga kar silili med ljudi, ki ljubijo 
naravo. Navdušujoče je predaval o naravi. 

V zreli dobi se je zatekel med gozdar je. Zakaj? Brez 
teorije in posebnega znanja, zgolj z instinktomje znal 
vrhunsko umeščati človeka v naravni prostor. Odtod 
tudi njegovi življenjski cilji, profesija in tudi etične 
vrednote. To mu je po mojem prepričanju dalo pravico 
biti med gozdarji. Narava, kiji je bil zvest in vdan, ga 
je spremljala zgolj s krutostjo. Toda tudi v tem bojuje 
končno zmagal. Ostal bo v zavesti in spominu živega. 

Marko Kmecl 

Ena zadnjih skupinskih fotografij Zorana Naprudnika skupaj s prijatelji gozdarji 
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Zveza gozdarskih društev Slovenije vabi na strokovno delavnico s terenskim delom z nas!ovom 
cozo~JREo r~ 

ki bo v četrtek, 26. oktobra 2000 ob 9.30 v prostorih gostilne PRT POŠTI na Hrušici pri Podkraju .. ~-

~ 
Glavna cilja delavnice sta predstavitev problematike in oblikovanje podlag za obnovo podzakonskih aktov, i urejajo 
področje gozdnega reda. 
Program: 
9.30 Otvoritev in uvodni nagovori 
9.45-13.00 STROKOVNI DEL (predavatelji po abecednem vrstnem redu): 
-Jurij Beguš (ZGS): Pogled ZGS in prihodnost izvajanja sečnega reda 
-Jože Falkner (MKGP): Pravna ureditev in izvajanje gozdnega reda včeraj, danes, jutri 
-Jošt Jakša (ZGS): Pregled sečenj iglavcev v letih 1995-1999 po vzrokih sečenj in dileme ZGS 
-dr. Maja Jurc (BF~ Oddelek za gozdarstvo): Pomen izvajanja gozdnega reda pri obvladovanju lubadarjev 
- dr. Živko Košir: Vpliv gozdne združbe na izvajanje gozdnega reda 
-dr. [ztok Winkler (BF, Oddelek za gozdarstvo): Ekonomika izvajanja gozdnega reda 
K sodelovanju smo posebej povabili predstavnike gozdarskih podjetij v Sloveniji, ki bodo predstavili svoja izhodišča 
za izvajanje gozdnega reda. Izbrani referati oz. prispevki bodo objavljeni v tematski številki Gozdarskega vestnika. 

13.00 ODMOR (kosilo) 
14.30 Terenski del delavnice 
Terenski del je namenjen ogledu terena in prikazu raznih stopenj intenzivnosti izdelave gozdnega reda. Ogled in 
strokovno razpravo bo vodil g. Silvo Peljhan, univ. dipl. inž. 

Kotizacija znaša 10.000 SIT. V ceno je vključeno vodenje teoretičnega in terenskega dela ter kosilo. Sredstva nakažite 
na žiro račun: 50101-678-48407, sklic na št. 00-52-261000. Prijave za Vašo udeležbo sprejemamo do vključno 
23.10.2000 na naslov: Zveza gozdarskih društev. Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom za delavnico. 
Informacije dobite na tel. 01/257 14 06. 
(Za lažji prihod do mesta strokovnega dela delavnice na Hrušici: vozite po cesti Kalce-Logatec-Hrušica-Podkraj-Col.) 

Zveza gozdarskih društev Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije vabita na posvetovanje 
VPLIV MEHANSKIH POŠKODOVANJ NA RAST DREVESA IN KAKOVOST LESA 

ki bo v četrtek, 23 . novembra 2000 v dvorani GIS~ Večna pot 2, Ljub lj ana 

Namen posvetovanja je: 
-ovrednotiti po_men in vpliv mehanskih poškodovanj drevja, nastalih pri poseku, spravilu, gradnji gozdnih prometnic 

in ujmah, na rast gozdnega drevja in kakovost lesa, 
- predstaviti možnosti in ukrepe za zmanjševanje obsega poškodb drevja in s tem spodbujanje pridelave kakovostnega lesa. 

Vabljeni predavatelji in naslovi vabljenih predavanj so: 
-prof. dr. dr. h. c. Niko Torelli (GIS): Odziv drevja na globoke in površinske rane na primeru bukve 
- dr. Primož Oven (BF, Oddelek za lesarstvo): Odziv skorje na mehanska poškodovanja pri jelki 
- mag. Robert Robek (GIS): Obseg in struktura mehanskih poškodb drevja v slovenskih gozdovih po podatkih popisa 

propadanja gozdov leta 2000 
- doc. dr. Boštjan Košir (BF, Oddelek za gozdarstvo): Poškodbe drevja v sestoju zaradi pridobivanja lesa v državnih gozdovih 

Na posvetovanju bodo prav tako predstavljeni vplivi poškodb drevja na strukturo in vrednost gozdnih lesnih sortimentov 
(Mitja Piškur, GIS) ter mehanske poškodbe drevja pri delu z zgibnim traktorjem IWAFUJI T-41 (Jaka K.Jun, GIS). 
Izbrani referati oz. prispevki bodo objavljeni v tematski številki Gozdarskega vestnika. 
Vsi, ki vas problematika tako ali drugače zadeva oz. zanima, ste vabljeni, da se posvetovanja udeležite, kot poslušalec 
ali z referatom. Rok za oddajo referatov je 16. oktober 2000. Vse informacije o po_svetovanju, pripravi in oddaji 
referatov ter udeležbi dobite na: tel. 01/200 78 02 (GIS), tel. 01/257 14 06 (ZGDS). 



GOZDNO GOSPODARSTVO 
NOVO MESTO d. d. 
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto 
Telefon: h. c. 068 321 065, Fax: 068 324 1"34 

Kakovostno in po ugodnih cenah: 

- opravljamo sečnjo in. spravilo lesa, 
- izvajamo gozdnogojitvena in varstvena dela, 

- projektiramo, gradimo in vzdržujemo 
gozdne ceste in vlake, 

- odkupujemo les na panju in kamionski cesti, 
- izdelujemo in prodajamo žagan in tesan les, 

- proj.ektiramo in izvajamo hortikulturno in 
vrtnarsko dejavnost, 

- proizvajamo in prodajamo vse vrste cvetja, lončnic, 
okrasnih grmovnic in dreves. 

Naše reference: 

55 let us-pešnega poslovanja. 



( 

Gozdarski vestnik 
Letnik 58, številka 9 

I 
1 

N 0017-2723 
UDK 630 * 1/9 

Tematska številka ~M~~"' 

Gozdno 
Jemenarstvo in ~~ 
evesničarstvo: 

od sestoja 
do sadike 

ZVEZA 
GOZDARSKIH 

DRUŠTEV 
SLOVENIJE 

Ljubljana, november 2000 



ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana 

E-mail: Gozdarski.vestnik@gov.si 
tel.: Ol 2571-406 

1/4em ~ Ut ~<te 

~;Uejem6 14 ~ in ;Um ~ tetee 
2001 ~ ~ ~j4, ~ Ue 

~~. 

CENIK PUBLIKACIJ ZGDS IN GOZDARSKE ZALOŽBE 

Jože Papež, Mirko Pe ruše k, rl,van Kos: Biotska ra:znol1ikost gozdnate krajine .. ......... 2.500.-
Živko Košir: Ekološke in fitocenološke razmere v gorskem in hribovirtem 
j,ugozahodnem obrobju Panonije ........... ... .......... .. ........... ... ......................... ,. ............. 3.000.-
Franc Perko, Janez Pogačnik :. Ka~ ogroža slovenske gozdove? ......... ...................... 1.500.-
Gozd je veliko več- razmišljanja slovenskih razumn,ikov o gozdu ................... ..... .... 3.500.-
Franc Perko: Nega in varstvo mladega gozda ..... ............. ........................... .............. 1.000.-
Franci Furlan, Boštjan Košir: Varno delo s traktorji pri spravilu lesa .. , ..... .................. 1.200 .. -
l·zbrano gradivo za zgodovino gozdarstva na Slovens1kem v srednj'em veku ........ : ... 1.500.-
Franc Perko: Gozd in gozdarstvo Slovenije ... ........... .................................................... 700.-
Josef IResse·l: Načrt ponovne pog ozd itve o.bčinski1h zemljišč v Istri po 150 letih ...... .... 500.-
Zakon o gozdovih s komentarjem .. ...................... .. ...................... .............. ................ .. 700.-
Nasprotja v gozdnem prostoru in njihovo razrešeyanje ................. .............................. 500.-
Mestni in primestni gozd- naša skupna dobrina ........................................... ............... 800.-
Program razvoja gozdov v S'lovenij.i .. ......... .............. ................................................. 1.000.-
Bibliografije 1 Gozdarski vestnik ...... ......................... ....... ~ ······················· · ····················· 500.-
P,Iakat: Gozd je ogrožen! Ohranimo ga! ................ ........................ .............. .............. ..... 55.-
Zbomik s posveta Varnost in zdravje pri gozdnem delu ........................... .......... ...... .4.000.-



Gozdarski vestni ·,letnik 58 - ~ evilka 9 1 ol. 58 No. 
Slovenska strokovna revija za gozdarstvo , S ovenian professional journal lar are try 

354 Uvodnik 

ZNANSTVENE RAZPRAVE 355 Lado KUTNAR, Sašo ŽITNIK, Hojka KRAIGHER 
Razmejitev provenienčnih območij na osnovi fitogeografskih kriteri
jev 
Delimitation of Regions of Provenance on the Phytogeographic 
Bas is 

361 Gregor BOŽIČ, Robert BRUS, Andrej BREZNII<AR~ Bojka KUMP 
Prikaz sodobnih raziskovalnih metod in raziskav v gozdni populacijski 
genetiki 
A Review on Research Methods and Studies in Forest Population 
Genetics 

370 Dušan JURC 
Obvladovanje najpomembnejših bolezni v gozdnih drevesnicah 
Control of most lmportant Diseases in Forest Nursenes 

377 Maja JURC 
Varstvo gozdnih sadik pred škodljivimi žuželkami (Homoptera, Cole
otpera, Hymenoptera, Lepidoptera) in pršicami (Acarina) 
Protection of Forest Saplings from Harmfullnsects (Homoptera, Cole
optera, Hymenoptera, Lepidoptera) and Mites (Acarina) 

STROKOVNE RAZPRAVE 384 Primož SIMONČIČ, Mihej URBANČIČ Uravnavanje rodovitnosti 

tal in mineralne prehranjenosti sadik v gozdnih drevesnicah 

3 9 Sašo ŽITNIK, Robert BRUS, Jani BELE, Marina HERMAN PLA
NINŠEK, Vladimir PLANINŠEK, Claudine MULLER, Hojka KRA
IGHER Praksa in razvoj v gozdnem semenarstvu in drevesničar
stvu 

395 l. ODERLAP-KRANJC, A. BREZNIKAR Nega semenskih sestojev 

na primeru štirih bukovih semenskih sestojev v vzhodni Sloveniji 

401 Zoran GRECS Obnova gozdov s sadnjo in setvijo ter operativna 

organiziranost oskrbe z gozdnim reprodukcijskim materialom 

405 Hajka KRAIGHER, Zoran GRECS, Bojan VOMER, Sašo ŽITNIK 
Strokovne usmeritve, operativna organiziranost in nadzor oskrbe z 

gozdnim reprodukcijskim materialom 

AKTUALNO 4 12 Povzetek sklepov IV. delavnice javne gozdarske službe z naslovom 
Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo: od sestoja do sadike, ki je 
bila 26. in 27. septembra na Rogli 

4 13 Vesti z Zavoda za gozdove Slovenije 

414 Gozdarski inštitut Slovenije 

STALIŠČA IN ODMEVI 414 Divji petelin- ali ga bo povozil Čas? 
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Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo: od sestoja do sadike 

Obnova gozda je ena najbolj občutljivih in odločilnih faz v življenju gozda, ko lahko ključno vplivamo na 
bodočo stabilnost sestojev. Strokovnost dela mora biti v tem obdobju najbolj poudarjena. Vsaka napaka 
lahko nepopravljiva zaznamuje nadaljnji razvoj gozda. 

Osnovni pogoj stabilnosti gozdnih ekosistemov je obnova z rastišču prilagojenim gozdnim reprodukcijskim 
materialom (z naravnim pomlajevanjem ali z obnovo s sadnjo in setvijo). časovno mora biti obnova s 
sad njo ali setvijo usklajena s celo serijo gozdnogojitvenih ukrepov. Odvisna je od razpoložljivosti gozdnega 
reprodukcijskega materiala, torej semenenja gozdnih drevesnih vrst, fiziologije in tehnologije shranjevanja 
in sadnje gozdnega reprodukcijskega materiala. 

Po Zakonu o gozdovih sodi gozdno semenarstvo in drevesničarstvo, hranjenje semen, delovanje semenske 
banke ter zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst, v okvir dejavnosti javne gozdarske službe. 
Posamezne naloge javne gozdarske službe s tega področja sodijo v pristojnosti, naloge in javna pooblastila 
Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije, nekatere naloge pa izvajajo koncesionarji. 
Posamezne naloge, izdaja potrdil, strokovno usmerjanje, strokovni in zdravstveni nadzor so dalje regulirani 
s predpisi o semenu in sadikah ter o zdravstvenem varstvu rastlin. Predpisi s teh dveh področij so v zadnjih 
letih v fazi usklajevanja z evropskimi direktivami. Naša zakonodaja mora slediti evropskim zahtevam, ki so v 
posameznih nalogah bolj stroge od naših, večinoma pa je zahtevani minimalni strokovni nadzor pod ravnijo 
sedanje prakse v slovenskem gozdarstvu. 

Usmeritve pri obnovi gozdov so v zadnjih letih prešle od sadnje pretežno iglavcev na bolj uravnoteženo 
sadnjo ali setev, z večjim številom rastišču ustreznih drevesnih vrst. Hkrati postopno uvajamo in testiramo 
operativnost zahtev strokovnega nadzora po evropskih direktivah, usklajujemo naloge med posameznimi 
izvajalci v strokovnem nadzoru, spreminja se organiziranost inšpekcijskih služb. 

Pri tem so se pokazale pomanjkljivosti dela na področju gozdnega semenarstva in drevesničarstva in 
potrebe po ~~upnem dodatnem izobraževanju in sodelovanju na tem področju. S tem namenom smo konec 
septembra organizirali 4. delavnico javne gozdarske službe. Seminar bo za potrebe izobraževanja revirnih 
gozdarjev predvidoma v skrajšani obliki organiziran v naslednjih letih na vseh OE ZGS . Temu je namenjena 
tudi tematska številka Gozdarskega vestnika. 

Organizatorja se zahvaljujeva sodelavcem komisije za pripravo strokovnih osnov za novo semenarsko 
zakonodajo, sodelavcem GIS in ZGS, predvsem lokalnim organizatorjem na OE Maribor in KE Slovenska 
Bistrica, drevesnici Omorika Muta, d. o. o., vsem predavateljem, tujim vabljenim udeležencem in ostalim 
sodelujočim, ter vodstvu ZGS in GIS, predstavnikom ustanoviteljev za podporo in pomoč pri organizaciji 
delavnice ter uredniškemu odboru Gozdarskega vestnika za podporo pri izdaji tematske številke . 

Upava, da bomo s skupnim delom uspeli ohraniti slovenske gozdove, gozdne genske vire in koncept 
trajnostnega razvoja vseh funkcij gozda tudi v novem tisočletju. 

Doc. dr. Hajka Kraigher 
Gozdarski inštitut Slovenije 

Zoran Grecs 
Zavod za gozdove Slovenije 
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Razmejitev provenienčnih območij na osnovi fitogeografskih kriterijev 
Delimitation of Regions of Provenance on the Phytogeographic Basis 

Lado KUTNAR' . Sašo ŽITNIK""'" , Hajka KRAIGHER*""* 

Izvleček: 
Kutnar, L., Žitnik, S., Kraigher, H.: Razmejitev provenienčnih območij na osnovi fitogeografskih kriterijev. Gozdarski 

vestnik, št. 9/2000. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 23. Prevod v angleščino: Hajka Kraigher. 
Obnova gozdov na osnovi gozdne genetike, z rastišču prilagojenim gozdnim reprodukcijskim materialom, je vgrajena v 

koncepte gojen ja gozdov v Sloveniji že vsaj od petdesetih let dalje. Takrat je bila pripravljena tudi prva razdelitev Slovenije 
na semenarske okoliše na osnovi fitogeografskih območij. Koncept se je razvijal v smeri semenarskih enot. ki združujejo 
podobna rastišča v posameznih višinskih razredih na karbonatni in nekarbonatni podlagi. To je operativno zahtevno in 
ne omogoča enostavne razmejitve na terenu. Zato s pripravami na vključitev Slovenije v EU v skladu z direktivami EU 
o gozdnem reprodukcijskem materialu ponovno zastavljamo osnove za razmejitev provenienčnih območij. Zakonske 
osnove za določitev provenienčnih območij bodo postavljene v novem Zakonu o gozdnem reprodukcijskem materialu, ki 
je trenutno še v fazi predloga. Natančno bodo provenienčna območja določena s pravilnikom tega zakona. V prispevku 
so predlagane potencialne osnove za oblikovanje provenienčnih območij v Sloveniji na podlagi fitogeografske delitve 
Slovenije. 

Ključne besede: provenienčno območje, semenarska enota, fitogeografska delitev, Slovenija. 

Abstract: 
Kutnar, L., Žitnik, S., Kraigher, H.: Delimita1ion of Regions of Provenance on the Phytogeographic Basis. Gozdarski 

vestnik, No. 9/2000. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 23. Translated into English by Hajka Kraigher. 
Regeneration of forests by sowing and planting is based on the principles of forest genetics. It has been incorporated 

into the silvicultural regulations of Slovenia from the fifties onwards, through the usage of forest reproductive materials 
from adequate seed sources best suited to the forest sites. The first delimitation of Slovenia into seed regions on the 
basis of phytogeographical distribution has been accepted at the same time. This delimitation has be en further developed 
into seed source units, which are combining si milar forest sites on carbona te and non-carbonate ground rock material of 
different elevation zones. The application of seed units in practice and its delimitation on the map is difficult. Therefore, 
in the con text of harmonisation of our legislation with the Directives of the European Union, we have start ed to establish 
a new foundation for the delimitation of regions of provenance in Slovenia. The legislative basis will be written in a new 
Act on Forest Reproductive Material, which has been under preparation. A better definition and thematic maps will be 
presented in the subsequent regulations. ln this article the potential basis for delimitation of regions of ~rovenance in 
Slovenia is proposed on the basis of the groups of phytogeographical districts. 

Key words: region of provenance, seed source unit, phytogeographical delimitation, Slovenia. 

1 POMEN PROVENIENČNIH OBMOČIJ 
SIGNIFICANCE OF REGIONS OF PROVE
NANCE 

V procesu evolucije se populacije dreves prilaga

jajo lokalnim razmeram. Selekcija vpliva na prilaga

janje populacij lokalnim razmeram na genetski ravni, 

zunanji odraz različno izraženih dednih zasnov pa se 

*dr. L. K., univ. dipl. inž. gozd., GI S, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, SLO 

**mag. S. Ž., univ. dipl. inž. gozd., GIS, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana, SLO 

***doc. dr. H. K., univ. dipl. biol., univ. dipl. inž. gozd., 
GI S, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO 
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pokaže v fenotipu. Zato moramo pri sadnji oziroma 

setvi upoštevati genetsko variabilnost med posamez

nimi populacijami dreves. Zaradi ohranjanja naravne 

stabilnosti sestojev je pri sadnji oziroma setvi naj

bolj primerna uporaba reprodukcijskega materiala s 

podobno genetsko zasnovo, kot jo imajo avtohtoni 

sestoji. S tem preprečujemo vnos tujega genetskega 

materiala, ki bi zaradi medsebojnega opraševanja 

lahko vplival na avtohtoni genetski material in oslabil 

naravno stabilnost sestojev. Da zadostimo tej zah

tevi, omejujemo provenienčna območja, ki so geo

grafsko zaokrožena območja, znotraj katerih imajo 

populacije določene drevesne vrste podobno ge net-
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sko zasnovo (WRABER '1950). Zato je priporočljivo, 
da se gozdni reprodukcijski material, nabran v dolo
čenem provenienčnem območju, uporablja samo v 
tem območju. 

2 DOLOČANJE PROVENIENČNIH OBMO~ 
ČIJ 

2 DETERMINATION OF REGIONS OF PROVE
NANCE 

Najboljše metode za določanje provenienčnih 

območij so provenienčni poskusi in analize DNA, saj 
lahko s temi metodami določimo razlike v genetskih 
zasnovah med posameznimi populacijami dreves. 
Vendar so metode provenienčnih poskusov dolgo
trajne in logistično zahtevne, analize DNA pa so še 
v fazi razvoja. Trenutna in začasna rešitev je dolo
čanje provenienčnih območij na podlagi naravnih 
dejavnikov (kamnina, tla, relief, vegetacija, lokalno 
podnebje itd.), za katere predvidevamo, da vplivajo 
na genetsko raznolikost posameznih populacij 
dreves. Naknadno lahko provenienčna območja 

dopolnjujemo in preverjamo na podlagi rezultatov 
provenienčnih poskusov in analiz ONA. Meje prove
nienčnih območij praviloma tudi prilagajamo adminis
trativnim mejam, ki so po možnosti na terenu ozna
čene, in to zaradi lažjega določanja provenienčnih 
območij na terenu in zaradi lažjega nadzora nad sad
njo oziroma setvijo. Provenienčna območja so pra
viloma dodatno razdeljena na posamezne višinske 
pasove. 

3 PRAVNE ZAHTEVE 
3 LEGAL REQUIREMENTS 

Nova Direktiva EU o gozdnem reprodukcijskem 
materialu ( 1999 ), ki je zavezujoča pravna osnova za 
zakonodajo posamezne države članice EU, ki ureja 
to področje, najprej definira provenienčno območje: 

Za vrsto ali podvrsto je provenienčno območje 
površina ali skupina površin z dovolj enotnimi ekološ
kimi pogoji, znotraj katerih se nahajajo sestoji ali sku
pine semenjakov, ki ob upoštevanju primernih višin
skih pasov kažejo podobne fenotipske ali genske 
značilnosti. 

Nato direktive določajo: 
V primeru izhodiščnega materiala, namenje

nega proizvodnji reprodukcijskega materiala kate
gorij "geografsko poreklo" in "izbran}'} države članice 
razmejijo provenienčna območja za ustrezne vrste. 

Države članice pripravijo in objavijo zemljevide, ki 
prikazujejo meje provenienčnih območij. Zemljevide 
pošljejo Komisiji in drugim državam članicam. 

356 

Z včlanitvijo v EU bomo v Sloveniji moral\ imeti 
določena provenienčna območja, ki bodo jasno raz
vidna na zemljevidu . V novem Zakonu o gozdnem 
reprodukcijskem materialu, ki prehaja v fazo pre
dloga, bodo urejene zakonske podlage za določitev 
provenienčnih območij v Sloveniji. Natančna razme~ 
jitev provenienčnih območij bo določena s posebnim 
pravilnikom tega zakona. 

4 ZGODOVINA IN TRENUTNO STANJE V 
SLOVENIJI 

4 HISTORICAL GROUNOSAND PRESENT CON
OITIONS OF REGIONS OF PROVENANCE IN 
SLOVENIA 

Prvo razdelitev Slovenije na sedem provenienčnih 
območij, ki so se imenovala semenarski okoliši 1

, je 
postavil Maks Wraber (1950). Poudaril je biološke 
osnove gozdnega semenarstva in drevesničarstva 
ter nujnost načrtno urejene, usmerje\tane in nadzi
rane semenarske službe, predvsem izvora (prove
nience) in izbora (selekcije) gozdnega semenja. Na 
osnovi geografskih, geološko-petrografskih, klimat
skih in vegetacijskih področij, opredeljenih na 
osnovi fitocenologije, so v tem času razdelili Slo
venijo na sedem gozdnih semenskih okolišev 
(WRABER 1950a): triglavski, kamniško-savinjski, 
pohorsko-kozjaški, podravsko-pomurski (subpanon
ski), posavsko-dolenjski , postojnsko-kočevski (pla
ninski gozdnati kras) in kraški semen(ar)ski okoliš. 
S sodelovanjem Strokovnega sveta za semenarstvo 
in drevesničarstvo, Uprave za urejanje gozdov in 
Gozdarskega inštituta Slovenije je bilo na terenu 
določeno večje število gozdnih semenskih sestojev, 
namenjenih trajni proizvodnji kakovostnega semenja, 
določeni pa so bili tudi semenski predeli, kjer so nabi
rali kakovostno seme domačih gozdnih drevesnih 
vrst. Hkrati je bilo tudi predvideno, kje naj se nabrano 
seme uporablja za setev na terenu in v drevesnicah. 
Zasnovali so sistem večjega števila gozdnih dreve
snic, razporejenih po geografskih conah in višinskih 
vegetacijskih pasovih . Pri izboru semen(ar)skih ses
tojev so upoštevali (WRABER 1950a. 1950b, 1951) 
fitocenološke (fitosociološke ), biološko-ekološke, 
genetske, sistematične, tehnološke in gospodarske 
kriterije. Razdelitev, ki je bila narejena na temelju ras
tišč, relativno dobro prikazuje tudi podnebne vplive. 
V naslednjem desetletju so bila zapisana podre~ 
bna načela in metode za izbiro semenskih sesto-

1 V uporabi sta bila termina semenski in semenarski 
okoliš. Iz praktičnih razlogov, prevajanja slovenske zako
nodaje v angleško, uporabljamo v sedanjih predlogih soro
den termin 'provenienčna območja', ki ima jasen angleški 
prevod. 
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jev (BRINAR 1961) ter izdelana je bila podrobna 
karta razmejitve semenskih okolišev (slika 1 ). Kas
neje so bili semenarski okoliši razdeljeni še na višin
ske pasove. 

Razdelitev Slovenije na semenarske okoliše je 
dobila tudi pravno veljavo v Zakonu o semenu in 
sadikah (1973): 

Gozdno seme in sadike se smejo uporabiti samo 
v mejah višinskih pasov in semenskih okolišev, kjer 
je bilo gozdno seme pridelano. 

Leta 1993 je Ma~an Zupančič predlagal podro
bnejšo fitogeografsko delitev Slovenije kot najprimer
nejši temelj za novo razmejitev provenienčnih obmo
čij, na podlagi katere je predlagal tudi šest prove
nienčnih območij, razdeljenih na posamezne višin
ske pasove. Vendar Zakon o semenu in sadikah ter 
dodatni predlog v praksi nista bila uresničena . 

V času prve revizije semenskih sestojev v tetih 
1982-1985 se je za potrebe semenarstva uveljavila 
razdelitev Slovenije na semenarske enote (PAVLE 
1987). Semenarska enota je skupina podobnih goz
dnih združb, na enaki matični podlagi (karbonatna, 
silikatna) in v istih višinskih pasovih (0-399 m, 
400-699 m, 700-999 m, >1 .000 m). Reprodukcijski 
material , nabran znotraj določene semenarske 
enote, se lahko uporablja samo v tej semenarski 
enoti. Semenarske enote niso geografsko zaokro
žene celote, ampak so razdrobljene po Sloveniji. 
Semenarska enota se določi za vsako mesto nabi-
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Slika 1: Karta gozdnih 
semenarskih okolišev 
Slovenije (po ANON . 
1971) 
Figure 1: Map of forest 
seed regions in Slove
nia (by ANON. 1971) 

ranja oziroma sadnje in setve posebej . Semenar
ske enote so določene za posamezno drevesne 
vrsto oziroma skupino dreves nih vrst. Razdelitev na 
semenarske enote se je nato v praksi uporabljala 
do danes, na tej podlagi je izdelana tudi druga revizija 
semenskih sestojev (PAVLE 1997), vendar je ta raz
delitev neprimerna za kartno predstavitev provenien
čnih območij in težavna zaradi velike razdrobljenosti 
na terenu. 

5 PREDLOG RAZMEJITVE PROVENIEN
ČNIH OBMOČIJ 

5 PROPOSAL FOR DELIMITATION OF REGIONS 
OFPROVENANCE 

Zaradi pridruževanja Slovenije EU moramo v 
skladu z direktivami EU o gozdnem reprodukcijskem 
materialu Slovenijo razdeliti na provenienčna obmo
čja . Predlagamo, da se delo na tem področju nada
ljuje v smeri, ki jo je začrtal Wraber leta 1950, izpo
polnila M. Pavle (1987) in ki naj bi bila nato izpo
polnjena na osnovi nove fitogeografske razdelitve 
Slovenije (ZUPANČIČ Mitja 1 ŽAG.A.R 1995) in izde
lana za posamezne vrste na osnovi populacijskoge
netskih raziskav. Podobna delitev na osnovi ekolo
ško sorodnih območij je sprejeta v nekaterih drugih 
evropskih državah, npr. v Nemčiji (BML 1999). V 
nadaljevanju na kratko predstavljamo novo fitogeo
grafsko delitev Slovenije. 
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Flora različnih delov zemeljske površine kaže 
danes raznoliko podobo, saj so se mnogi predeli 
razvijali bolj ali manj samostojno. Kljub raznolikosti 
pa obstajajo zaradi prilagajanja rastlinskega sveta 
konkretnemu okolju različne stopnje sorodnosti . Flo
ristična sorodnost in različnost sta osnovi za fitoge
ografsko delitev rastlinskega sveta. Fitogeografska 
delitev je hierarhična . Najvišjo raven predstavlja šest 
flornih oblasti, ki so razdeljene na florne regije. Te 
so naprej razdeljene na florne province, na sektorje 
in podsektorje. Najnižjo raven pa predstavljajo florni 
distrikti. Florne oblasti so zasnovane na podlagi spe
cifičnosti flor, in sicer na osnovi stopnje endemizma 
na ravni družin in rodov. 

Slovenija je zajeta v holarktični florni oblasti, ki z 
izjemo tropskih predelov zavzema celotno severno 
poloblo. Za to florno oblast so značilne posamezne 
endemične družine rastlin ali pa družine, ki se le izje
moma pojavljajo izven tega okvira. Holarktična florna 
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oblast je po različnih kriterijih (endemizem. geoele
menti, vegetacija) razdeljena na različne florne regije 
(npr. BRAUN-BLANQUET 1921, MEUSEL in sod. 
1965). Delitev, ki jo podajajo Mitja Zupančič in 
sod. (1987), navaja za območje Slovenije naslednje 
florne regije: alpsko-visokonordijsko, evrosibirsko
severnoamariško in mediteransko. 

že pred tem je Maks Wraber leta 1960 pripravil 
podlago in leta 1969 objavil fitogeografsko delitev 
Slovenije. Pri tem se je oprl na ugotovitve svojih last
nih raziskav in raziskav drugih fitocenologov. Ker pa 
v tistem obdobju še ni bilo dovolj podatkov o vege
taciji, je bila teža Wrabrove fitogeografske delitve na 
geografskih principih. Slovenija je po tej delitvi raz
deljena na šest območij: alpsko, dinarsko, subme
diteranska, subpanonsko, preddinarsko in predalp
sko. Kljub temu da se njegova delitev ni vklaplja la v 
fitogeografsko hierarhično delitev Evrope in sveta, 
je bila splošno sprejeta . Zaradi svoje enostavnosti je 
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6a Zahodnodolenjski distrikt 
6b Jugovzhodnodolenjski 

1 a Julijski distrikt 
1 b Karavanški distrikt 

3a Dravsko-murski distrikt 
3b Haloški distrikt 

(kočevsko-gorjanski) distrikt 
6c Belokranjski distrikt 
6d Idrijsko-notranjski distrikt 
6e Polhograjski distrikt 1 c Kamniško-savinjski distrikt 

1d Alpsko-pohorski (centralnoalpski) 
distrikt 

2a Jugovzhodnoalpski distrikt 
2b Pohorski (centralnoalpski) distrikt 
2c Gornjesavinjsko-koroški distrikt 
2d Primorsko-julijskoalpski distrikt 
2e Julijskoalpsko-zahodookaravanško

kamniškoalpski distrikt 

3c Bizeljsko-krški distrikt 
4a Submediteranska-predalpski distrikt 
4b Kranjski distrikt 
4c štajersko-koroški distrikt 
5a Trnovski distrikt 
5b Snežniško-risnjaški distrikt 
Se Roški distrikt 
5d Mokrško-goteniški distrikt 
Se l<rimski distrikt 

Slika 2 Fitogeografska delitev Slovenije (po Mitji Zupančiču in Žagarju (1995)) 

6f Iški distrikt 
6g Severovzhodnodolenjski 

(bohorsko-kumski) distrikt 
6h Osrednjedolenjski distrikt 
7a Briški distrikt 
7b Kraško-vipavski distrikt 
7c Brkinski distrikt 
7 d Koprsko-šavrinski distrinkt 

Figure 2 Phytogeographical division of Slovenia (by Mitja Zupančič and žagar (1995)) 
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še vedno pogosto uporabljena podlaga za različne 
namene. Med drugim služi tudi kot osnova za prikaz 
razširjenosti posameznih rastlinskih vrst, ki ga podaja 
nova Mala flora Slovenije (MARTINČIČ in sod. 
1999). 

Podobna raven členitve je značilna tudi za t. i. 
fitoklimatske teritorije, l<i jih je na osnovi klimatskih 
elementov oblikoval Živko Košir in ki so bili osnova 
za delitev Slovenije pri izdelavi gozdnovegetacijske 
karte (ZORN 1975). 

Nova spoznanja so pripeljala do podrobnejše fi to~ 
geografske delitve (ZUPANČIČ Milja in sod. 1987), ki 
je v skladu s celotno fitogeografsko delitvijo Evrope 
in ki seže do ravni distrikta. Zadnja dopolnjena verzija 
fitogeografske delitve Slovenije (ZUPANČIČ Mitja 1 
ŽAGAR 1995) temelji na mnogih botaničnih in fito
cenoloških raziskavah našega prostora. Po tej deli
tvi je Slovenija razčlenjena na 32 distriktov, ki so 
floristično, fitocenološko in posredno tudi ekološko 
utemeljeni (slika 2). 

Zaradi tega lahko distrikti ali skupine distriktov 
(npr. 11 skupin) služijo kot potencialna podlaga za 
oblikovanje provenienčnih območij posameznih vrst. 
Tako bi npr. za bukev lahko razdelili Slovenijo na 
maksimalno 11 provenienčnih območij . Vendar pre
dlagamo na osnovi že doslej opravljenih genetskih 
analiz (BRUS 1 999) za bukev kot prvo dreves no 
vrsto v minimalnem obsegu v razpravo dve proveni
enčni območji (osrednjeslovensko in obalno), doda
tno razdeljeni na višinske pasove. Med tema obmo
čjema izmenjava reprodukcijskega materiala ne bi 
bila dovoljena. V optimalnem obsegu bo predvidoma 
osrednjeslovensko območje dodatno razdeljeno na 
provenienčna območja, mešanje med sosednjimi 
območji bo dovoljeno. Vsako območje bo razdeljeno 

tudi na 2 do 4 višinske pasove. 
Za administrativne meje, katerim bi se prilagodile 

meje provenienčnih področij, sta možni rešitvi : meje 
gozdnogospodarskih enot ali meje katastrskih občin . 

Meje gozdnogospodarskih enot so na terenu ozna
čene, hkrati pa se za gozdnogospodarske enote 
izdelujejo gozdnogospodarski načrti in za načrtova
nje bi bilo lažje, če bi bila celotna gozdnogospodar
ska enota znotraj enega provenienčnega območja. 
Po drugem predlogu bi za administrativne meje vzeli 
meje katastrskih občin . Te meje so tudi označene na 
terenu, hkrati so to lastniške meje in bolj stalne od 
mej gozdnogospodarskih enot. 

6 ZAKLJUČKI 
6 CONCLUSIONS 

Osnovna zahteva kakovostne obnove gozdov 
je uporaba rastišču primernega sadilnega materi
ala. Rastišču primeren je lahko samo reprodukcij
ski material ustreznega izvora, kar smo v usmerja
nju slovenske semenarske in drevesničarske prakse 
uveljavljali že od petdesetih let dalje. Ob pomanjka
nju ustreznih populacijsko-genetskih raziskav smo 
delitev semen(ar)skih okolišev in semen(ar)skih enot 
utemeljili na fitocenoloških principih. Zaradi zahtev 
evropskih direktiv predlagamo nadaljevanje razmeji
tve provenienčnih območij v Sloveniji, utemeljenih na 
podlagi fitocenoloških principov, ki ustrezno nakazu
jejo ekološke meje področij. Tako izdelano osnovo 
pa bo mogoče postopno dograjevati s tematskimi 
kartami provenienčnih območij za posamezne dre
vesne vrste, dodelanimi na osnovi provenienčnih 
testov in analiz DNA. 

Delimitation of Regions of Provenance on the Phytogeographic Basis 

Summary 

ln order to conserve the natural stability of forest stands, the use of forest reproductive material that is 
genetical!y equivalent to the autochthonous material is most suitable in regeneration by sowing and planting. 
As a consequence, the introduction of foreign genetic material that might destabilise the natural stability of 
forest stands should be prevented. ln order to fulfil this requirement the regions of provenance have been 
determined. They represent geographically identifiable reg ion s, with in which there are populations of forest 
trees with similar genetic constitution. 

The best methods for delimitation of regions of provenance are provenance trials and DNA analyses. 
However, provenance trials of forest trees are long-lasting and logistically difficult, while the molecular 
methods for DNA analyses are stili under development. The temporary solution is therefore in delimitation 
of regions of provenance on the basis of natural factors (ground rock material, forest soils, topography, 
vegetation, climate etc.), for which it is assumed that they might have an influence on the genetic diversity 
of populations of forest trees. 

The first delimitation of Slovenia on seven provenance regions, na med seed regions1
, had been established 

by Maks Wraber (1950). ln the following decade, Brinar (1961) has defined the principles for selection of 
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se ed stands and prepa red the deta il ed map of the se ed regions. At the time of the first revision of selected 
seed stands, in the years 1982 ~ 1985, the se ed regions have be en further divided into seed source units 
(PAVLE 1987). A seed source unit is a group of similar forest sites on equal ground rock material in the 
same elevation zone . 

ln the process of harmonisation with the Directives ofthe European Union, we have faced the requirement 
to pre pare dear thematic maps of reg ion s of provenance in Slovenia . For this, se ed units are too differentiated. 
Due to the lack of adequate population~genetic studies we have proposed to divide new regions of provenance 
aga in on the bas is of phytocoenology, sin ce phytogeographical districts can be used as indicators of different 
ecological regions . 

The phytogeographical delimitation of Slovenia fellows the principles of the delimitation in Europe and 
reaches the level of a district. The last modified version of the phytogeographical delimitation of Slovenia 
(ZUPANČIČ Mitja 1 ŽAGAR 1995) is based on a vast number of botanical and phytocoenological studies 
of our environment. Slovenia is divided into 32 distrlcts which are floristically, phytocoenologically, and also 
indirectly ecologically founded. Therefore, these districts or simply groups of districts (for example 11 groups} 
might be applied as the potential basis for the delimitation of regions of provenance for different forest tree 
speci es. The administrative borders to which the provenance regions borders should be ad ap ted, could either 
be defined by the borders of forest management units or with borders of cadastrial communities. 

1 Severa! different terms in the Slovenian language have been applied in the past 50 years. However in order to facilitate 

the future transiation into English, the term 'regions of provenance' has been used in all recent communications. 
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Prikaz sodobnih raziskovalnih rnetod in raziskav v gozdni populacijski 
genetiki 
A Review on Research Methods and Studies in Forest Population Genettcs 

Gregor BOŽIČ" . Robert BRUS*" . AndreJ BREZNIKAR**'" , Bojka KUMP"'*"* 

Izvleček: 

Božič, G., Brus, R., Breznikar, A., Kump, B.: Prikaz sodobnih raziskovalnih metod in raziskav v gozdni populacijski 
genetiki. Gozdarski vestnik, št. 9/2000. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 33. Prevod v angleščino : 

avtorji. 
V prispevku so prikazani sodobni raziskovalni postopki in navedene raziskave v gozdni populacijski genetiki, ki potekajo 

v Sloveniji. Podani so rezultati raziskav genetske variabilnosti zelene duglazije, jelke, črnega bora, smreke, bukve in 
hrastov na osnovi proučevanj s provenienčnimi poskusi ter z uporabo različnih laboratorijskih tehnik analize DNA in 
izoencimov. 

Ključne besede: gozdna populacijska genetika, provenienčni poskusi, izoencimska analiza. molekulski markerji, Slove
nija . 

AbstFact: 
Božič, G., Brus, R., Breznikar, A., Kump, B. : A Review on Research Methods and Studies in Forest Population 

Genetics. Gozdarski vestnik, No. 9/2000. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 33. Translated into English 
by the authors. 

Modern research methods in forest population genetics and studies from this field of research in Slovenia are presented. 
The results from the population genetic studies of Douglas fir, silver fir, black pine, spruce, beech and oaks, assessed on 
the basis of praven ance trials and isozyme and DNA analysis, are presented. 

Key words: forest population genetics, provenance trials, isozyme analysis, molecular markers, Slovenia. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Gozdna populacijska genetika se ukvarja z ana
lizami genetske variabilnosti v populacijah gozdnega 
drevja, preučuje mehanizme prenosa dedne informa
cije skozi generacije gozdnega drevja, odkriva raz
like v posameznih znakih in lastnostih med popu
lacijami ter skuša poiskati vzroke in smeri evolu
cijskega prilagajanja določene gozdne drevesne 
vrste (VIDAKOVIC/ KRSTINIC 1985). Sodobno gos
podarjenje z gozdom mora krepiti samovarovalne 
mehanizme gozda in s tem zavarovati trajnost koristi 
iz gozda. Pomemben sestavni del samovarovalnih 
mehanizmov gozda je naravna genetska pestrost, 
njeno varovanje pa je osnovni pogoj sonaravnega 

*mag. G. B., univ. dipl. inž. gozd., GIS, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana, SLO 

**doc. dr. R. B., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO 

*"*mag. A. B., univ. dipl. inž. gozd., ZGS, OE Maribor, 
Tyrševa 15, 2000 Maribor, SLO 

****dr. zn . 8. K., BF, Oddelek za agronomijo, Jamnikar
jeva 101, 1000 Ljubljana, SLO 
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gospodarjenja z gozdom. Pri gozdnih drevesnih 
vrstah je preučevanje genetske va ria bil nosti in meha
nizmov za njihovo proizvodnjo, ohranjanje ter širjenje 
v prostoru in času težavno zaradi dolgoživosti popu
lacij gozdnega drevja, izredne pestrosti njihovega 
naravnega okolja in zapletenih povezav genotipa 
in fenotipa. Zunanji videz osebka je namreč rezul
tat vzajemnega delovanja okolja, v katerem živi, in 
njegove genetske konstitucije (genotipa). V testni 
populaciji lahko prisotnost različnih genskih variant 
ocenjujemo le posredno z morfološkimi in fenolo
škimi opažanji in se nanaša samo na specifično živ
ljenjsko okolje populacije. Primerjave ekoloških in 
morfoloških dejavnikov oziroma znakov, ki se pojav
ljajo v populaciji na določenem območju, nam nudijo 
informacije o povezavah okolja in fenotipa oseb
kov, nič pa ne izvemo o genetski podlagi, ki dano 
povezavo kontrolira. Z analizo morfoloških znakov 
lahko taksonomsko določamo posamezne popu
lacije, opredelimo rase in ekotipe določene dreve
sne vrste (BREZNIKAR 1997), za celovit vpogled v 
genetske značilnosti populacij pa moramo uporabiti 
tudi druge znanstvenoraziskovalne metode. 
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2 NAČINI RAZPOZNAVANJA GENETSKIH 
ZNAČILNOSTI KRAJEVNIH POPULACIJ 

2 METHODS FOR IDENTIFICATION OF GENETIC 
CHARACTERISTICS OF LOCAL POPULATI
ONS 

Sodobno gospoda~enje z gozdom mora danes 
ne samo zavarovati trajnost donosov in krepiti okolj
ske funkcije gozda, temveč tudi zavarovati naravno 
genetsko variabilnost. Prvi zelo pomemben korak 
je, da genetsko variabilnost jasno spoznamo in jo 
določimo . Genotip nekega osebka lahko določimo 
s tem, da ugotavljamo njegov učinek na fenotip, s 
preučevanjem njegovega potomstva ter z laborato
rijskimi tehnikami analize ONA in njenih primarnih 
produktov. Poznamo le dva načina razpoznavanja 
genetskih značilnosti krajevnih populacij, in sicer 
klasične provenienčne poskuse ter različne sodobne 
biokemijske in molekularne metode . 

2.1 Provenienčni poskusi 
2.1 Provenance trials 

Provenienčni poskusi najbolj neposredno in oti
pljivo pokažejo genetsko diferenciacije. Tako lahko 
natančno ugotovimo, v katerih genetsl<ih lastnos
tih , za nas bistvenih ali nebistvenih, se posamezne 
populacije med seboj razlikujejo. Kljub vsej neposre~ 
dnosti in preprostosti pa terjajo provenienčni poskusi 
od raziskovalcev zelo veliko. Trajati morajo vsaj nekaj 
desetletij, da se lahko zanesemo na njihove rezul~ 
tate. Pri provenienčnih poskusih je posebno pomem
bna primerljivost poskusnih variant, tako da razlike 
med njimi res lahko pripišemo različnosti genetskih 
zasnov. Zelo težko rešljiv problem pri provenienčnih 
poskusih je najprej dovolj velik obseg poskusa, z 
dovolj velikimi površinami, z dovolj ponavljanji na 
različnih rastiščih oz. v različnih geografskih prosto
rih. 

V Sloveniji že več desetletij potekajo raziskave s 
provenienčnimi poskusi. Raziskave zajemajo zeleno 
duglazijo, črni bor, jelko, smreko in bukev. Proveni
enčne raziskave duglazije so bile osnovane v letih 
1971 in 1972 v Brkinih in na Javornikih pri Postojni. 
V poskus je vključenih 26 provenienc zelene dugla
zije s primarnih nahajališč v Severni Ameriki in 1 
provenienca s sekundarnega nahajališča v Sloveniji. 
Duglazija na vseh ploskvah normalno napreduje, 
kažejo se tako razlike med osebki znotraj provenienc 
kot tudi med različnimi proveniencami. Provenienčni 
poskus z jelko poteka od leta 1987 na Boču. Na 4 
raziskovalnih ploskvah testiramo 17 jelovih prove
nienc iz različnih delov Evrope. Dosedanji rezultati 
kažejo na veliko variabilnost testiranega materiala 
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in na dobro prenašanje zasenčenja v juvenilni fazi 
razvoja . Ugotovitve razvojnih posebnosti pri dugla
zijevih proveniencah ter genetske variabilnosti jelke 
se vključujejo tudi v mednarodno zastavljene pro
venienčne mreže in skupne raziskovalne projekte, 
katerih rezultati so bili že delno objavljeni (BREZNI
KAR 1991, BERGMANN 1 HORVAT MAROLT 1995). 
V okviru provenienčnega poskusa s črnim barom je 
bilo v letih 1977 in 1988 v Halozah in na Žekancu 
na Krasu osnovanih več nasadov črnega bora z 9 
in 8 proveniencami iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, 
Italije, Srbije in Turčije. Tudi pri črnem boru je opazna 
variabilnost provenienc, kaže se predvsem dobro 
napredovanje kalabrijske provenience, medtem ko 
se po elastičnosti vej odlikuje turška. Raziskovalni 
objekt Hrušica zajema 1 O provenienc smreke z naha
jališči s 3 nadmorskih višinskih pasov in iz 3 goz
dnih združb. Na objektih na Menini, Brezovi rebri, v 
Črmošnjicah in Šoštanju primerjamo po 2 proveni
enc! smreke, in sicer domačo provenienco s pro
venienco iz Črmošnjic. Dosedanje meritve in rezul
tati nakazujejo, da sta vitalnost in priraščanje sadik 
odvisna predvsem od sorodnosti izvirnih in izbranih 
rastišč . 

Genetske lastnosti bukve je v 60 . in 70. letih razis
koval dr. Miran Brinar. Proučeval je razvojni ritem raz
ličnih bukovih provenienc oziroma ekotipov, bukove 
rase in diferenciacije različkov glede nekaterih fizio
loških in tehnoloških lastnosti, morfološke značilnosti 
bukve v odvisnosti od reliefa in genetske divergence, 
ekološko in dedno pogojenost razhajanja nekaterih 
morfoloških, fenoloških in anatomskih značilnosti 
naše bukve ter kalivost bukovega semena in mladic v 
zvezi z nekaterimi značilnostmi provenienčnih ras
tišč in druge značilnosti (BRINAR 1965, BRINAR 
1967, BRINAR 1971). Spomladi leta 1998 smo 
na Kamenskem hribu v OE ZGS Novo mesto osna
vali tudi mednarodni provenienčni poskus z bukvijo 
(BOŽIČ 1 KRAIGHER 1998). Poskus je vključen v 
mednarodni projekt Ovrednotenje genetskih virov 
bukve za primernost njene uporabe pri gospodarje
nju z gozdovi po načelu trajnosti, ki ga vodi Inštitut za 
gozdno genetiko v Grosshansdorfu v Nemčiji. Razi
skave potekajo v 5 poskusnih serijah na 62 posku
snih ploskvah v 21 državah in zajemajo skupaj 350 
bukovih provenienc. Raziskave so usme~ene k ovre
dnotenju genetske variabilnosti bukve in združujejo: 
a) analizo kloroplastne DNA z metodo mikrosatelitov 
za določitev genetskih razlik poskusnega -saditve
nega materiala in pripravo geografske karte različ
nih cpDNA-haplotipov Evrope; b) izoencimsko ana
lizo genetske variabilnosti bukve v reprodukcijskem 
materialu; c) morfološke in fiziološke študije odziv-
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nosti posameznih provenienc bukve na zgodnje in 
pozne zmrzali, sušo, na mraz idr.; d) provenienčne 
teste - študije genetske in okoljske kontrole morfo
loških znakov. 

Poskus na Kamenskem hribu spada v novo serijo 
( 1996/1998), ki obsega 23 mednarodnih poskusov, ki 
so bili poleg v Sloveniji osnovani tudi v Belgiji, Češki, 
Danski, Irski, Luksemburgu, Nemčiji, Nizozemski, 
Poljski, Romuniji, Slovaški, Španiji, Švedski, Ukrajini 
in Veliki Britaniji. Provenienčni poskus smo osnovali z 
28 tujimi proveniencami in 3 domačimi (Idrija, Javor
niki, Mašun) po enotni evropski metodologiji (1,3 ha, 
ograjen, 3 bloki po 31 ploskvic 1 O x 1Om, v vsakem 
bloku po 50 sadik iste provenience). V prvih letih 
rasti sadik v nasadu ugotavljamo: stopnjo preživetja, 
fenološke in prirastne značilnosti ter zdravstveno 
stanje. Posebna pozornost je usmerjena k prouče
vanju brsten ja bukve. Cilj raziskave je spoznati, kako 
se bukev z brstenjem odziva na mnoge rastiščne 
pogoje, še zlasti na klimatske . Prvi rezultati prove
nienčnih poskusov z bukvijo, ki so jih osnovali v letih 
od 1986 do 1995, kažejo, da obstajajo med proveni
encami (335) velike razlike pri spomladanskem oli
stanju. V splošnem velja, da potrebujejo provenience 
bukve iz vzhodnih in jugovzhodnih regij naravnega 
areala razširjenosti (Slovaška, Romunija, Bolgarija) 
in z višjih nadmorskih višin za brstenje manj skupne 
toplote in da v zahodnoevropskem nižinskem svetu, 
ki je pod atlantskim vplivom, prezgodaj odganjajo. 
(WUEHLISCH in sod. 1998). V teh poskusih je vklju
čena tudi provenienca bukve iz Idrije, ki je pokazala, 
da najkasneje odganja in brsti pozneje kot druge 
testne provenience, in bo ostala predmet natančnej
šega proučevanja . 

2.2 Genski markerji 
2.2 Gene markers 

Tradicionalno vrednotenje genetske variabilnosti 
zajema opis morfoloških lastnosti. Vrsto let so bili 
edini primerni markerji pri drevesnih vrstah redke 
morfološke lastnosti, ki so bile pod kontrolo alelov na 
enem samem genskem !okusu. Z razvojem biokemij
skih markerjev, predvsem izoencimov, v začetku 70. 
let so postale ocene variabilnosti genomov zaneslji
vejše, še večji napredek pa je pomenil razvoj mole
kularnih tehnik, ki omogočajo vrednotenje genetske 
variabilnosti na ravni DNA. 

Rezultati analiz genetske variabilnosti med popu
lacijami in znotraj njih z uporabo različnih genskih 
markerjev (biokemijskih, molekulskih) omogočajo: 
- spoznavanje potenciala populacije za ustvarjanje 

osebkov različnih genotipov; 
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- določitev najbolj primernih tehnik pri gospodarjenju 
z naravnimi sestoji; 

- določitev prilagoditvenih strategij, l<i omogočajo 
preživetje v različnih razmerah okolja; 

- razumevanje morebitnih migracijski11 procesov po 
ledeni dobi, q. enega od glavnih dejavnikov, ki so 
oblikovali dejansko porazdelitev genetske variabil
nosti; 

- genetsko karakterizacijo avtohtonih populacij raz
ličnih drevesnih vrst; 

- genetsko karakterizacijo in preverjanje potrjenih 
semenskih sestojev različnih drevesnih vrst; 

- genetsko karakterizacijo semenskih plantaž različ
nih drevesnih vrst; 

- ugotavljanje genetske strukture semena v gozdnih 
semenskih bankah. 

2.2.1 lzoencimska analiza 
2.2.1 lsozyme analysis 

Ena od najbolj uveljavljenih metod v gozdarski 
znanstvenoraziskovalni praksi je izoencimska ana
liza, pri kateri ugotavljanje genotipa osebka za posa
mezne lokuse temelji na dejstvu, da se v organizmu 
nekateri encimi pojavljajo v različnih oblikah, ki imajo 
sicer podobno katalitično aktivnost, razlikujejo pa se 
po kemični strukturi in zato po električnem naboju. 
Ti različni tipi enega encima se imenujejo izoencimi. 
V električnem polju izoencimi v bazični raztopini ali 
na nekem nosilnem mediju, ki je omočen s pufrom, 
migrirajo od katode proti anodi, relativna stopnja 
migracije po določenem času pa je odvisna od elek
tričnega naboja izoencima. Najpogostejši nosilci so 
škrobni, poliakrilamidni ali agarozni gel, papir, celu
lozaacetat, silikagel ali aluminijev oksid . Rezultat 
postopka t. i. elektroforeze je elektroforegram, ki ga 
dobimo tako, da rezi no gela za vsak encimski sistem 
prelijemo z ustrezno raztopino, v kateri je substrat, ki 
ga encim v gelu razgradi in tako povzroči določeno 
barvno reakcijo. Kadar analiziramo diploidno tkivo, 
na primer pri heterozigotnem monomeru, dva pasova 
predstavljata dva različna alela oziroma genotip za 
obravnavani lokus (slika 1 ). S ponavljanjem postopka 
za vse osebke iz vzorca lahko ocenimo frekvence 
alelov in s tem genotipov za lokus v vsej populaciji. 

lzoencimske analize so rastlinskim biologom pri
nesle dodatne genske markerje za študij evolucijskih 
procesov. lzoencimski lokusi imajo v primerjavi z 
morfološkimi znaki, ki so kontrolirani z enim genom, 
več prednosti (HAMR!CK 1989): 
1. dednost lastnosti, ki jih je mogoče elektroforetsko 

odkriti, je lahko dokazati; večina se jih deduje po 
Mendlovih pravilih; 
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Slika 1: Elektroforegram šikimat dehidrogenaze (SKDH) 11 dreves smreke, ločenih s poliakrilamidno gelsko elektroforezo 
iz ekstraktov iglic, s prikazom genotipov na lokusu A (BOŽIČ 1997) 
Figure 1: Shikimate dehydrogenase (SKDH) electrophoregramme of 11 spruce trees, separated by polyacrilamide gel 
e/ectrophoresis from needles extracts with identification of genotypes on locus A (BOŽJC 1997) 

2. večina !okusov je kodominantnih in alelne frek
vence je mogoče neposredno izračunati; 

3. ocene stopenj in porazdelitev genetske variabil
nosti lahko neposredno primerjamo med popula
cijami ali vrstami; 

4. za analizo loku sov potrebujemo izredno majhne 
količine rastlinskega materiala, običajno zadošča 
en list, popek ali seme; 

5. mnogi !okusi so izraženi v vseh življenjskih 
fazah; 

6. izoencime lahko preučimo pri vseh vrstah, ne 
glede na habitat, velikost ali dolgoživost. 

lzoencimske genske markerje so za preučeva
nje genetske variabilnosti populacij gozdnega drevja 
začeli v večji meri uporabljati po letu 1970. V Evropi 
lahko med razmeroma že dobro raziskane drevesne 
vrste štejemo predvsem rdeči bor, jelko, smreko in 
bukev. V Sloveniji smo uveljavljene metode analize 
genetske variabilnosti populacij gozdnih drevesnih 
vrst začeli izvajati v začetku 90. let. S pomočjo izo
encimskih genskih markerjev smo ugotavljali neka
tere populacijskogenetske značilnosti bukve (BRUS 
1995a, BRUS 1995b, BRUS 1996, BRUS in sod. 
1999, BRUS 1999, BRUS 1 HORVAT MAROLT 1 
PAULE 2000, GOMORY in sod. 1999), jelke (BRUS 1 
LONGAUER 1995) in smreke (BOŽIČ 1997, BOŽIČ 
1 LEVANIČ 1999, BRUS 1 BOŽIČ 1997, BOŽIČ in 
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sod. 2000, BOŽIČ- v tisku). 
lzoencimske raziskave bukve v Sloveniji so 

odkrile razmeroma majhno in z drugimi deli Evrope 
primerljivo genetsko diferenciranost (slika 2). prav 
tako so pokazale rahlo naraščanje genetske vari
abilnosti v smeri severozahod-jugovzhod in hkrati 
potrdile hi potezo, da so se bukovi gozdovi na ozemlju 
današnje Slovenije verjetno razvili iz lokalnih popu
lacij, ki so tu v mikrorefugijih preživele zadnje pole
denitve. Raziskave kažejo, da je migracijski tok z 
Balkanskega polotoka močneje kot na bukove popu
lacije v notranjosti Slovenije vplival na populacije v 
slovenskem submediteranu. Pri bukvi smo odkrili tudi 
vpliv onesnaževanja na genetsko strukturo populacij, 
saj je onesnaženje z močnimi spremembami alelnih 
frekvenc bistveno povečalo genetske distance med 
starševskimi populacijami in njihovim potomstvom na 
vseh analiziranih ploskvah. Neposredno selektivno 
delovanje onesnaževanja na posamezne alele ni bilo 
dokazano. 

Tudi preučevanje genetskih značilnosti jelke je 
pokazalo podobno genetsko variabilnost, kot so jo 
pri jelki ugotavljali v drugih delih Evrope. Ugotovili 
smo nekaj genetskih razlik med populacijami jelke 
iz vzhodnih in zahodnih delov Slovenije, raziskave 
pa niso potrdile pričakovanih genetskih razlik med 
jelko s kislih in jelko z bazičnih rastišč. 
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Slika 2: Primer dendrograma, ki prikazuje različne stopnje genetske podobnosti med bukovimi populacijami iz različnih 
geografskih območij (BRUS 1 999) 
Figure 2: Dendrogramme of genetic relationships between different beech populations from severa/ geographical regions 
(BRUS 1999) 

Pri smreki smo analizirali dve morfološke raz
lični subpopulaciji z naravnih rastišč smreke v okolici 
visokega barja Šijec na Pokljuki (BOŽIČ i LEVANIČ 
1998). Subpopulaciji smreke, ki se morfološke raz
likujeta po višini in premeru dreves ter po dolžini 
in volumnu iglic, sta si genetsko podobni. Značilne 
razlike med alelnimi frekvencami smo ugotovili na 
lokusih LAP-8 in MNR-A. kar nakazuje na možnost 
posrednega ali neposrednega vpliva razlik v rasti
ščnih razmerah na frekvence alelov obeh izoencim
skih lokusov. 

Glede na razvojno preteklost in današnje stanje 
smrekovih gozdov potekajo sedaj tudi obširne razi
skave genetskih značilnosti domnevno avtohtonih 
populacij smreke iz njenega naravnega areala razšir
jenosti v jugovzhodnem obrobju Alp. Analiza zajema 
preučevanje 22 testnih populacij smreke z njenih 
naravnih rastišč v Sloveniji (Pokljuka, Jelovica, Kara
vanke, Kamniško-Savinjske Alpe, Pohorje, Trnov
ski gozd, Snežnik, Goteniški Snežnik) in 4 na Hrva
škem (Gorski Kotar, Velika Kapela, Velebit), ki smo 
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jih izbrali na osnovi fitocenoloških kriterijev. Genet
sko variabilnost smreke ocenjujemo po standar
dnih postopkih za analizo smrekovih vzorcev (KON
NERT 1 MAURER 1995) na 15 po!imorfnih izoen<;:im
skih lokusih. Cilj je ovrednotiti multilokusne gene
tipe smreke, spoznati genetsko variabilnost naravnih 
populacij smreke, ugotoviti stopnjo diferenciranosti 
(sorodnosti) geografsko ločenih populacij, ugotoviti 
stopnjo diferenciranosti populacij smreke na kisli in 
bazični podlagi ter testirati hi potezo o migracijski poti 
smreke v postglacia!ni dobi. 

Genetska inventura odraža večjo genetsko varia
bilnost znotraj posameznih populacij smreke in rela
tivno nizko variabilnost med populacijami. Rezul
tati genetskih raziskav smreke podpirajo hipotezo 
o enotnem genskem skladu naravnih populacij na 
jugovzhodnem obrobju Alp in na ozemlju današnje 
Slovenije. Prva primerjava populacij smreke iz pro
stora med Alpami in dinarskim gorskim masivom s 
populacijami smreke iz Bavarskih Alp že kaže na 
jasno genetsko diferenciranost med njimi. 
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2.2.2 Molekulski markerji 
2.2.2 Molecular markers 

S prihodom rekombinantne DNA-tehnologije v 
populacijsko genetiko v sredini 80 . let se je izbor gen
skih markerjev, primernih za populacijskogenetske 
študije drevesn!h vrst, izredno povečal. Molekulski 
marker je lahko katero koli zaporedje DNA, ki ga 
lahko brez težav odkrijemo in katerega dedovanje 
lahko spremljamo. DNA-markerji omogočajo nepo
sredno primerjavo genetskega materiala individuov. 
Prednosti njihove uporabe v primerjavi z morfološkim 
ali biokemijskim vrednotenjem populacij so v visoki 
stopnji določljivega polimorfizma, njihovi neodvisno
sti od vplivov okolja, relativno preprosti metodi odkri
vanja in visoki stopnji ponovljivosti določevanja. Za 
odkrivanje polimorfizmov na ravni zaporedja DNA se 
lahko uporabljajo različne tehnologije. Najbolj nepo
sredna je analiza nukleotidnega zaporedja določe
nega predela DNA, vendar je DNA-sekvenciranje 
v primerjavi z drugimi mo!ekularnimi tehnikami še 
vedno relativno drago in tehnično zahtevno, zato 
je njegova uporaba omejena. Pri proučevanju ras
tlinskih genomov v zadnjem času prevladujejo 
predvsem metode, ki temeljijo na in vitra nam
noževanju DNA, kot so RAPD (random amplified 
polymorphic DNA), AFLP (amplifred fragment length 
polymorphism), jedmi ali kloroplastni mikrosatelitni 
markerji, CAPS (cleaved amplified polymorphic 
sequence) in drugi. Vsak tip markerjev združuje 
svoje edinstvene prednosti in slabosti, zato izbiro 
markerskega sistema v glavni meri narekuje speci
fična aplikacija. 

Dosedanji rezultati tovrstnih študij pri gozdnem 
drevju so pokazali precej višjo raven intraspecifične 
genetske variabilnosti v prime~avi s pred tem upora
b!janimi izoencimskimi analizami (NEWTON in sod. 
1999). 

V Sloveniji je uporaba molekulskih markerjev za 
študije gozdnih drevesnih vrst še v začetni fazi . V letu 
1999 smo pričeli z analizo variabilnosti kloroplastega 
genoma (ep DNA) pri treh vrstah hrastov ( Q. robur, 
Q. petrea in Q. pubescens) z metodo PCR-RFLP 
(BREZNIKAR in sod. 2000, KUMP in sod. 2000). 
Kot celota je kloroplastni genom evolucijsko zelo 
ohranjen, zato velja za zelo primernega za filoge
netske študije nad ravnijo vrst. študije bolj variabi!-

nih intergenskih sekvenc kloroplastnega genoma in 
analize kloroplastnih mikrosatelitov pa so dokazale 
veliko uporabnost analiz cpDNA tudi za ugotavljanje 
genetske variabilnosti med zelo sorodnimi vrstami 
in med populacijami znotraj vrste (VENDRAMIN in 
sod. 1996, POWELL in sod. 1995). Vrednotenje vari
abilnosti cpDNA je temelj večine filogenetskih oz. 
filogeografskih študij pri rastlinah. Rezultati analiz 
cpDNA pri številnih gozdnih dreves nih vrstah, tudi pri 
hrastu, so pokazali, da je geografska razporeditev 
cpDNA-haplotipov močno povezana z glacialnimi 
refugiji in migracijskimi procesi po ledeni dobi (PETIT 
in sod. 1997). Slovenija leži na križišču različnih 

migracijskih poti, zato je variabilnost genetskih tipov 
pričakovana. Od rezultatov analiz pričakujemo pod
robnejše poznavanje genetske strukture populacij 
hrasta v Sloveniji, nova spoznanja o postglacialni 
migraciji na našem prostoru in tudi možnost odkrilja 
mikrorefugijev. 

3 ZAKLJUČEK 
3 CONCLUSION 

Gozdna populacijska genetika ima na področju 
gospodarjenja z gozdom odgovorno nalogo pri spoz
navanju genetske variabilnosti in različnosti popu
lacij, pri preverjanju zvez med genetskimi in eko
loško pomembnimi značilnostmi populacij na ravni 
posameznih gozdnih drevesnih vrst in pri ohranjanju 
naravne genetske dediščine gozda. Gozdni genski 
viri so, kljub naravni obnovi sestojev ogroženi, saj 
lahko antropogeni vplivi neposredno ali posredno 
vplivajo na biološko pestrost na ravni ekosistema, 
vrstne raznolikosti in genetske variabilnosti znotraj 
vrste (MUHS 1997). Celo dobro mišljen! negovalni 
ukrepi, s katerimi izločamo drevesne osebke iz popu
lacij (npr. redčenja). utegnejo pomeniti sicer nena
merno, toda škodljivo umetno selekcijo in siroma
šenje genetske variabilnosti (HOSIUS 1993). Ugo
tovitve populacijskogenetskih raziskav s klasičnimi 
provenienčnimi poskusi in s sodobnimi laboratorij
skimi tehnikami analize genskih markerjev omogo
čajo razširitev in poglobitev spoznanj o gozdnih gen
skih virih drevesnih vrst. Ta spoznanja nadalje pri
spevajo k zanesljivejši izbiri in ohranjanju semenskih 
objektov. 
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A Review on Research Methods and Studies in 1Forest Population Genetics 

Summary 

The modem forest management contributes to a sustainable effectiveness of the many functions of forests 
and to conservation of the natural genetic variability. The g.enetic variability is evaluated with provenance trials 
and with different methods of DNA analysis. Different provenance trials in Slovenia that were established 
in the last decades include studies of different provenances of Douglas fir, si Iver fir, black pine, spruce, and 
beech. Since 1998, Slovenia has partidpated in the International Network for Research of Beech (Fagus 
sylvatica L.). A part otthat project is the beech provenance tria! on Kamenski Hrib (GGO Novo Mesto), which 
has been established on the bas is of a Common European Methodology. The trial includes 28 foreign and 
three domestic provenances of beech. The development of biochemical markers and molecular techniques 
has contributed a great deal to the evaluation of genetic variability in forest tree populations. The most 
common researdl method is isozyme analysis. The method is based mainly on the studies of Scots pine, sil ver 
fir, Norway spruce and beech populations in Europe. ln Slovenia, the analyses of genetic variability of forest 
tree populations had started in the nineties. The isozyme analysis has shown small genetic differentiation, 
which can be com pared with the results of other European countries. The present beech forests in Slovenia 
are presumably deve.loped from local populations, which have survived the last glaciation in micmrefugia. 
The migration routes of the beech from the Balkan Peninsula has influenced the beech populations in the 
Mediterranean Reg ion more than in the inner parts of Slovenia. The influence of poll uti on on genetic structure 
of beech populations can be seen in differentiated allelic frequencies, which increase the genetic distance 
between the parental popu'lation and its progeny. The direct selective influence of pollution on different all eles 
has not been contrrmed. ln the studies of genetic variation im silver fir populations the genetic differences 
between the. populations from soils of different pH reactions have not been found. The first results of spruce 
genetic studies confirm the hypothesis of common gene source of natural populations in SE part of the Alp s 
and in Slovenia. Molecular markers have also been employed for studies of ecologica'l and evolutionary 
processes in the forest tree species. The first studies in Slovenia deal with analysis of cpDNA in three oak 
species (Q. robur, Q. petraea and Q. pubescens). The results from population genetic studies present an 
important contribution to the knowledge of forest tree species and their adaptation strategies, which are so 
important for survival of populations in different surroundings. 
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Stopnja 7: listi popolnoma odprti, gladki in svetli 
Stage 7: /eaves unfolded, smooth and bright 
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čicami 

Stage 6: leaves unfo/ded, stili fan~shaped, pale sea/es presenf 

Slika 3: Fagus sylvatica L. -Ocena stopnje olistanja bukve 
po standardizirani 7 stopenjski lestvici Inštituta za gozdno 
genetiko in žlahtnenje, Grosshansdorf, Nemčija (delovno 
gradivo, Graupa) 
Figure 3: Fagus sylvatica L. -Assessment of flushing accor
ding to standardized 7-step scale as proposed by Institute 
for Forest Genetics and Forest Tree Breding, Grosshans
dorf, Germany 
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Obvladovanje najpomembnejših bolezni v gozdnih drevesnicah 
Control of most lmportant Diseases in Forest Nurseries 

Dušan JURC* 

Izvleček: 
Jurc, D. : Obvladovanje najpomembnejših bolezni v gozdnih drevesnicah. Gozdarski vestnik, št. 9/2000. V slovenščini, 

s povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod v angleščino: Dušan Jurc. 
Navedene so najpomembnejše bolezni sejank in presajenk drevja, ki se pojavljajo v gozdnih drevesnicah v Sloveniji. 

Bolezni so razvrščene po naslednjih skupinah in gostiteljih: bolezni sejank, smreke, borov, macesna, drugih iglavcev, 
hrastov, javorov, lip, topolov in drugih listavcev. Navedene so aktivne snovi fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje 
omenjenih bolezni. 

K11jučne besede: gozdna drevesnica, bolezen, fitofarmacevtsko sredstvo, Slovenija. 

Abstract: 
Jurc, D. : Control of most lmportant Disea.ses in Forest Nurseries. Gozdarski vestnik, No. 9/2000. ln Slovene with a 

summary in English. lit. quot. 18. Translated into English by Dušan Jurc. 
Most important diseases of seedlings and plants of trees which appear in forest nurseries in Slovenia are quoted. 

The following diseases are dealt with in groups: diseases of seedlings, spruce, pines, european larch, other conifers, 
oaks, maples, limes, poplars. other broadleaves. The active ingredients of plant protecting chemicals for the control of 
these diseases are given . 

Key words: forest nursery, disease, pesticide, Slovenia. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Pridelava sadik gozdnega drevja za pogozdova
nje poteka v gozdnih drevesnicah, kjer so razmere za 
kalitev in rast klic, sejan k in presajenk precej drugaw 
čne kot v gozdu, v naravnih razmerah. Uspeh pri priw 
delovanju je odvisen od zagotovitve ustreznih rastnih 
razmer, ki morajo biti čim bolj podobne razmeram pri 
naravnem pomlajevanju, in sicer sestava tal {s pri
sotnimi mikoriznimi glivami), uravnotežene vsebnosti 
hranil v tleh in ekološki dejavniki (ustrezna vlaga, 
toplota in svetloba), upoštevati pa moramo tudi nara
vne cikle počitka in aktivnosti sadik pri vzgoji in 
izkopu. Različnim vrstam drevja ustrezajo za rast 
in razvoj različne rastne razmere in drevesničar se 
mora tega ves čas zavedati in sadikam zagotoviti 
ustrezne razmere. V neustreznih razmerah sadike 
slabijo, ne rastejo dobro in pogosteje jih okužijo neka
tere bolezni. Jasno je, da so pri vseh delih pri vzgoji 
sadik stroški tisti, ki onemogočajo optimalno uporabo 
vseh postopkov in tehnik, ki jih danes poznamo za 
pridelavo kakovostnih sadik. Uporabljamo le tiste 
ukrepe, stroje in sredstva. ki nam omogočajo racio
nalno pridelavo sadik. Pri tem so fitofarmacevtska 

* mag. D. J., univ. dipl. biol., GIS, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, SLO 
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sredstva neobhodno potrebna samo pri vzgoji neka
terih vrst sadik. 

O boleznih in škodljivcih v gozdnih in topolovih 
drevesnicah v Sloveniji v obdobju od 1962 do 1996 
je poročala Maja Jurc (1996), ki je zbrala podatke 
zdravstvenih pregledov sadik v gozdnih, okrasnih in 
topolovih drevesnicah. Tako imamo obširen pregled 
vseh najpomembnejših bolezni in škodljivcev, ki pa je 
le delno uporaben, saj se je število gozdnih drevesnic 
močno zmanjšalo, poleg tega pa se je tudi vrstna 
sestava sadik v zadnjih letih močno spremenila. V 
začetku 50. let je bilo v Sloveniji 225 gozdnih dreve
snic, leta 1981 pa 40 gozdnih in dve topolovi dreve
snici (HOČEVAR 1981 ). Danes obstaja le še majhno 
število gozdnih drevesnic in število pridela nih sadik je 
bistveno manjše kot pred leti (Semesadike Mengeš z 
drevesnicami Mengeš, Radvanje, Markovci pri Ptuju 
in Tišina, Omorika, d.o.o., z drevesnicami Muta, 
Grašin in Lovrenc na Pohorju, drevesnica Štivan v 
Matenji vasi, Medvedica, Polana, Hraščica, Rimš 
ter topolovi drevesnici v Vrbini in v Ižakovcih). V 
večini gozdnih drevesnic gojijo tudi sadike' okr.asnega 
drevja in grmovja. leta 1980 so v gozdnih drevesni
cah gojili 38,318.726 sadik iglavcev (98,46 %) in 
598.330 sadik listavcev {1 ,54 %). Leta 1999 pa so 
bile zaloge iglavcev vseh starosti 12,262.1 OO kosov 
(87,5% sadik, namenjenih za pogozdovanje), zaloge 
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listavcev 1,753.610 kosov (12,5 %), okrasnih sadik popr. št. 3, 1987), v odstotku, ki je večji od pred-
pa je bilo 3,994.184 kosov. Zaradi večje zastopanosti pisanega, in da sadike nimajo bolezni in škodljiv-
listavcev in zaradi gojenja številnih novih vrst okra- cev iz Seznama karantenskih škodljivih organizmov 
snega drevja in grmičevja se v gozdnih drevesnicah v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 38, 1996, s. 
pojavljajo bolezni, ki jih v preteklosti nismo zasledili, 3288-3290). 
drevesničarji jih ne poznajo in ukrepi proti njim še 
niso preizkušeni. Poznavanje teh bolezni in preizku
šanje ukrepov varstva pred njimi sta stalni nalogi 
stroke in le razvoj znanja na tem področju lahko 

2 
zagotovi kakovostne sadike gozdnega drevja. 

2 NAJPOMEMBNEJŠE BOLEZNI IN NJI
HOVO ZATIRANJE1 

THE MOST IMPORTANT DISEASES AND 
THEIR CONTROL 

Čeprav lahko bolezni ali škodljivci občasno pov
zročijo pogubne poškodbe sadik posameznih vrst 
drevja, pa le nekatere vrste bolezni nastopajo tako 
redno, da je preventivno varstvo s fitofarmacevtskimi 
sredstvi upravičeno. Na osnovi večletnih pregledov 
zdravstvenega stanja sadik menimo, da je kemično 
varstvo kot rutinski postopek vzgoje sadik v vseh 
gozdnih in topolovih drevesnicah pri nas upravičeno 
pri naslednjih boleznih: poleganje klic (vse dreve
sne vrste), osip borovih iglic (rdeči bor), hrastova 
pepelovka (dob in graden), češnjeva listna pegavost 
(češnja) in bolezni topolovih listov (topol). Vse ostale 
bolezni zatiramo po potrebi oziroma v posameznih 
drevesnicah tudi rutinsko glede na stalnost pojav
ljanja posamezne bolezni. Prepogosta raba neka
terih fungicidov v drevesnici lahko povzroči prerez
množitev odpornih sevov patogen ih gliv, s prevelikim 
vnosom fitofarmacevtskih sredstev v tla uničujemo 
koristne mikorizne glive, delavci pa so po nepotre
bnem izpostavljeni škodljivemu delovanju teh sred
stev. Razmere za rast različnih vrst dreves se raz
likujejo in tudi razmere za razvoj posameznih vrst 
bolezni so različne. Drevesničar mora z najrazlič
nejšimi ukrepi te razmere prilagajati potrebam za 
rast sadik in obenem ustvarjati razmere, ki bodo ovi
rale razvoj bolezni. Ugodne razmere za rast sadik 
ustvarja drevesničar z obdelavo tal, z izbiro najus
treznejših tal v drevesnici za posamezno drevesne 
vrsto, z optimalnim gnojenjem, z zatiranjem plevela, 
s senčenjem, z zimsko zaščito sejank, z rahljanjem 
tal, z zallvanjem, z ustrezno gostoto sejank in pre
sajenk, z oblikovanjem koreninskega pleteža, s pra
vilnim presajevanjem, spodrezovanjem in kasneje s 
»šolanjem« sadik (obštihanjem) (MORGAN 1999). 
Zagotoviti mora, da v pasu okoli drevesnice ni nevar
nih bolezni in škodljivcev, ki bi se lahko od tam razši
rili v drevesnico. Drevesničar mora najprej upoštevati 
zgoraj naštete ukrepe za ustrezno rast sadik, šele 
nato lahko poseže po varstvu s fitofarmacevtskimi 
sredstvi. Posebno pa mora skrbeti, da sadike nimajo 
bolezni in škodljivcev, ki jih navaja Pravilnik o obvez
nem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, 
semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih 
rastlin (Ur. list SFRJ, št. 56, 1986, s. 1542~ 1588, 
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Bolezni sejank 
Poleganje klic (Pythium debaryanum Hesse, 

Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schroeter, 
Fusarium oxysporum Schlecht., Rhizoctonia solani 
Kuhn, Trichoderma viride Pers. ex Gray in druge 
glive) je najpomembnejši vzrok propadanja kale čih 
semen in sejan k (slika 1 ). O vzrokih in načinih obvla
dovanja te bolezni govori prispevek Poleganje klic 
(JURC 1981 ), ki je še vedno aktualen. Bolezen lahko 
povzroči neustrezno pridobivanje semena (nekatere 
bolezni se iz matičnih dreves prenesejo s semenom; 
pomembno je seme hitro posušiti, da se na njem ne 
naselijo različne fakultativne zajedavske glive ), neus
trezna manipulacija pred sejanjem (sejanje nestra
tificiranega semena, ki kali dolgo in neenakomerno), 
najpogosteje pa jo povzročijo številne vrste talnih 
gniloživk, ki so v ustreznih razmerah okolja tudi zaje
davke. Proti bolezni se lahko uspešno borimo Je pre
ventivno s popolnim ali delnim razkuževanjem tal ter 
z obdajanjem semena s fungicidno prevleko (za raz
kuževanje semena so v prodaji posebne formulacije 
fitofarmacevtskih sredstev). Najuspešneje razkužimo 
tla z uporabo dazometa. Jasno je, da sterilizacija tal 
ne zagotavlja dolgotrajne zaščite pred poleganjem, 
saj se povzročite!jice bolezni postopoma ponovno 
naselijo v razkuženo gredo iz okolice (ALDHOUS 1 
MASON 1 994 ). 

Smreka (Picea abies) 
Siva plesen (Botryotinia fuckeliana (de Bary) 

Whetzel - Botrytis cinerea Pe rs.) povzroča sušenje 
najmlajših, rastočih poganjkov iglavcev. Le pri mamu
tovcu ( Sequoiadendron giganteum) lahko povzroči 
odmiranje večletnih sadik. Pri smreki je običajno 
omejena na vršičke poganjkov, ki jih pogosto uniči 
v obdobju dolgotrajne vlage po spomladanski slani, 
poletni suši ali v slabo prevetrenih rastlinjakih. Obi~ 

1 Fitofarmacevtska sredstva, ki jih navajamo za zatiranje 
posameznih bolezni, so dovoljena za uporabo pri nas, niso 
pa registrirana za uporabo v gozdnih drevesnicah. Podatki 
o njihovi ustreznosti so povzeti iz navedb v strokovni litera
turi. Navajamo aktivne snovi, seznam imen fitofarmacevt~ 
s kih sredstev, ki so v prodaji, pa je v publikaciji Priročnik o 
fitofarmacevtskih sredstvih v RS (1999). 
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Slika 1: Poleganje klic je najnevarnejša bolezen komaj vzkli
tih sejančkov 
Figure 1 Damping off is the most dangerous disease of 
new/y emerged seedlings 

čajno okuži odmrla ali odmirajoča mlada tkiva, od 
koder se lahko razraste v starejša in zdrava tkiva in 
tako močno poveča p!Votne poškodbe. Fungicidov 
ne uporabljamo preventivno, ampak po piVih zna
menjih bolezni. Uporabimo eno od številnih sredstev 
ali njihovih kombinacij, ki so jih razvili za uporabo 
v vinogradništvu in pri vzgoji okrasnih rastlin (npr. 
dlklofluanid, propineb, prosimidon, tebukonazol , vin
klozolin) (Priročnik o fitofarmacevtskih sredstvih v 
RS, 1999, ALDHOUS 1 MASON 1994). 

Sušenje smrekovih ooqanjkov ( Sirococcus strobi
linus Preuss, staro ime je Ascochyta piniperda Lind.) 
opažamo predvsem na vršičk:ih sejank, ki so stare 
dve leti. Okužene sejanke odstranjujemo, če pa se 
bolezen pojavlja redno, ščiti mo sejanke z manebom 
ali benomilom (HOČEVAR 1981). 

Bori (Pinus spp.) 
Osip borovih iglic (Lophodermium seditiosum 

Min ter, Staley & Millar) je najnevarnejša bolezen rde
čega bora, posebno v vlažnih legah ali na gredicah, 
kjer so sadike pregoste (slika 2) . Sejanke in presa
jenke vseh starosti škropimo na 14 dni od sredine 
julija do piVih zmrzali in po deževjih z več kot 20 
mm padavin z mankozebom, cinebom, benomilom 
ali z bakrovimi sredstvi (ta uporabljamo po zaključku 
rasti). Izkušnje kažejo, da je škropljenje nujno povsod 
pri nas, lahko pa v ustreznejših razmerah za gojenje 
bora (če v bližini drevesnice ni starejših rdečih borov, 
na suhih legah, če so redke sadike, če v drevesnici ni 
drugih borov, če v prejšnjih letih niso vzgajali rde
čega bora) zmanjšamo število škropljenj in škro
pimo npr. na štiri tedne (ALDHOUS 1 MASON 1994, 
BLATCHFORD 1983, Pflanzenschutzmittel ... 2000). 
Druge vrste borov so manj občutljive na bolezen in 
jih je le redko potrebno preventivno zaščititi . 

Slika 2: Cela njiva rdečega bora je spomladi odmrla zaradi 
osipa borovih iglic 
Figure 2: The whole field of Scotch pine has died out in 
spring because of Lophodermium needle east of pine 

Kjer se v drevesnici pojavlja rdeča pegavost boro
vih iglic (Mycosphaerella pini E. Rostrup ap. Munk 
- Dothistroma septospora (Dorog.) Morelet), je v 
neugodnih, vlažnih legah ustrezno zaščititi sadike z 
bakrovimi fungicidi ali benomilom takoj po odganja
nju in jih preventivno poškropiti še sredi junija. Bole
zen se pojavlja predvsem na črnem boru (RIFFLE 1 
PETERSON 1986). 

Mehurj~yka zelenega bora (Cronartium ribico/a 
J.C. Fischer) je najnevarnejša bolezen zelenega 
bora (Pinusstrobus), redko pa so okuženi drugi pet
igličasti bori (podred Hap/oxy/on) (slika 3). Zeleni bor 

Stika 3: Mehurjevka zelenega bora na debelcu zelenega 
bora 
Figure 3: White pine blister rust on the stem of eas·tern 
white pine 
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Slika 5: Značilna površinska razrast podgobja hrastove 
pepelovke na hrastovem listju 
Figure 5: Typica/1 surface grown mycelium of oak mildew 
on the leaves of oak 

gojimo v predelih, kjer v bližini ni ribezovih grmov 
(Ribes spp.). če opazimo okužbe, okužene sadike 
sežgem o. 

Borova rja zavijalka (Melampsora pinitorqua E. 
Rostrup) občasno in le v nekaterih drevesnicah pov
zroči izjemno močne okužbe sadik rdečega bora, 
ki ostanejo izmaličene in so neuporabne za sadi
tev. Poskrbimo, da v bližini drevesnice ni trepetlik, ki 
so vmesni gostitelj borove rje zavijal ke, oziroma da 
gqjimo rdeči bor v drevesnicah, kjer v bližini ni trepe
tlik . če to ni mogoče, zaščitimo poganjke s tiramom 
(HOČEVAR 1981). 
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Sl ika 7: Bolezni topolovega listja najuspešneje prepreču
jemo z uvajanjem novih, odpornejših klanov (levo: občutljivi 
klon, desno: odpomi klon) (vse foto: Dušan Jurc) 
Figure 7: Successful prevention of leaf diseases on pop/ar 
is achieved with the introduction of new, more resistant 
cultivars (susceptible cultivar on left, resistant cultivar on 
right) (all photo: Dušan Jurc) 

Cvclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & 
Minter il) Cvclaneusma niveum (Pers .) DiCosmo, 
Peredo & Minter se pojavljata na starih iglicah vseh 
vrst dvoigličastih borov (pod rod Diploxylon) v velikih 
množinah (RIFFLE 1 PETERSON 1986). C. minus je 
v nekaterih predelih v tujini zelo patogena in nevarna 
gliva, pri nas pa je izredno redka in proti njej ni pot
rebno ukrepati. C. niveum je gniloživka, ki okužuje 
odmrle iglice. 
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Macesen (Larix decidua) 
OsiR macesnovih iglic (Meria laricis Vuill.) pov

zroča rumenenje in odpadanje starejših iglic mace
sna posebno tam, kjer v bližini drevesnice rastejo 
stari macesni, ali tam, kjer leto za letom gojijo mace
sen na istih gredicah. Od drugih bolezni in od poš
kodb zaradi mraza osip razlikujemo po odmiranju 
vrha iglice, ki napreduje proti bazi iglice. Potrebno je 
kolobarjenje in ob močnih okužbah uporaba mikro
niziranega žvepla, cineba, benomila ali triadime
fona (ALDHOUS 1 MASON 1994, JURC 1986, BLAT
CHFORD 1983, BOUDIER 1982). Okužbe nastanejo 
zgodaj spomladi, vendar se simptomi lahko pojavijo 
šele poleti, najprej na najstarejših iglicah na spo
dnjem delu poganjka. Zato moramo iglice zaščititi 
s kemičnimi sredstvi dovolj zgodaj (po odganjanju 
v maju in juniju) in nadaljevati do avgusta , vendar 
samo tam, kjer se bolezen pojavlja redno. 

Drugi iglavci 
Phomoosis iunioerovora Hahn lahko povzroči na 

vrstah iz rodov Juniperus, Chamaecyparis, Thuja in 
Cupressus uničenje celotne setve ali množičen izpad 
sejank, na starejših rastlinah pa sušenje stranskih 
vejic in poganjkov (slika 4). Bolezen drevesničarji 
pogosto zamenjujejo s poškodbami zaradi zimskega 
mraza . Z zatiranjem ali preventivnim škropljenjem 
pri nas nimamo izkušenj, vendar v literaturi priporo
čajo benomil, ki ga uporabljajo v 7- do 10- dnevnih 
presledkih v vsej rastni dobi (RIFFLE 1 PETERSON 
1986). 

Kabathina thujae Schneider & Arx na vrstah iz 
rodov Thuja, Chamaecyparis, Cupressus in Junipe
rus je v zadnjih letih postala najpomembnejša bole
zen, ki povzroča odmiranje tanjših vejic. Protivetmi 
pasovi in žive meje iz gostiteljskih vrst drevja pred
stavljajo stalen in močan vir okužb sadik, ki jih gojijo v 
drevesnicah. če so okužbe sadik močne, uporabimo 
mankozeb in škropimo trikrat v rastni sezoni (JURC 
1992, RIFFLE 1 PETERSON 1986). 

Cipresov rak ( Seiridium cardinale (Wagener) 
Sutton & Gibson) najdemo povsod, kjer gojijo vedno
zeleno cipreso (Cupressus sempervirens). Opazili 
smo že močno okužbo enoletnih sejank v predelu, 
kjer daleč od drevesnice ni bilo odraslih cipres, kar 
pomeni, da je bila bolezen verjetno prinešena s 
semenom. če so okužbe stalne, sadike vednozelene 
ciprese večkrat zaščitimo z benomilom. 

Hrasti (Quercus spp.) 
Hrastova pepelovka (Microsphaera alphrl.oides 

Griff. & Maubl.) je nevarna predvsem za dob in 
graden in za njeno zatiranje so kemična sredstva 
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neobhodna (slika 5). Včasih je potrebno pričeti škro
piti že junija, ob ugodnih razmerah za razvoj pepe
lovk pa je nujno treba škropiti tudi več kot desetkrat. 
V škropilni koledar vključimo vsaj eno ali dve škro
pljenji s »klasičnimi« fungicidi za zatiranje pepelovk 
(mikronizirano žveplo, dinokap), najučinkoviteje pa 
jih zatirajo nova lokosistemična ali sistemična sred~ 
stva, kot so: heksakonazol, fenarimol, dinokap + 
mik!obutanil, triadimefon in fenarimol (HARAPIN et 
al . 1996). Izjemno pomembno je menjavanje zaščit
nih sredstev, kajti ob večkratni rabi le enega siste
mičnega sredstva pogosto opazimo razvoj odpornih 
sevov glive in posledica je neučinkovitost sredstva . 

J avo ri (Acer spp.) 
Na listih Acer pseudop/atanus je v nekaterih dre

vesnicah stalno in močno razširjena javorova kat
ranasta pegavost (Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.). 
Njeno pojavljanje preprečimo z odstranjevanjem oku
ženega in odpadlega lanskoletnega listja pred odga~ 
njanjem novih listov, ob stalnem in močnem pojav
ljanju bolezni na listih pa lahko preventivno škropi mo 
razvijajoče se liste z bakrovimi fungicidi v dva-do tri
tedenskih razmikih (RIFFLE 1 PETERSON 1986). 

Liste A. pseudoplatanus, A campestre in A 
p/atanoides jeseni običajno prerastejo pepelovke, 
najpogosteje Sawadea bicomis (Wallr.:Fr.) Homma 
(sinonim Uncinula bicornis) ter redkeje in šibkeje 
Sawadea tulasnei (Fuckel) Homma (sinonim Unci
nula tulasnet} (slika 6). Glivi ne povzročata opazne 
škode, saj se razvijata na listih tik pred njihovim 
odpadanjem in zato zatiranje ni potrebno. 

V nekaterih drevesnicah so jeseni na listih opazne 
številne pege zaradi javorove sive listne pegavosti 
(Cristulariella depraedans (Cooke) Hohn.). Okužbe 
preprečimo z odstranjevanjem odpadlega lanskolet
nega listja ali s podoravanjem listja (HOČEVAR 1 
JURC 1984). 

Po presajanju se vsem vrstam javora pogosto 
sušijo vejice in vrhovi zaradi rdeče sušice listavcev 
(Nectria cinnabarina (Tode) Fr.). Obolelim sadikam 
odrežemo okužene dele do živega. 

Lipe (Tilia spp.) 
Najpogostejša bolezen listja lip v gozdnih dreve

snicah je lipova listna pegavost (Cercospora micro
sora Sacc.). Jakost bolezni se predvsem v vlažnih 
legah povečuje od junija do jeseni in uolezen pogo
sto povzroči delno defoliacijo že v avgustw. V takih 
razmerah je priporočljivo kemično zatiranje· bolezni 
z bakrovimi sredstvi, mankozebom, kaptanom ali 
benomilom po oblikovanju listov in večkrat, če se 
bolezen pojavlja redno. 
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Topoli (Popu/us spp.) 
številne bolezni listja lahko povzročijo močno 

okužbo listov in defoliacijo topolovih sadik. Pri nas je 
najnevarnejša pegavost topolovega listja (Drepano
peziza punctiformis Gremmen - Marssonina brun
nea (Ellis & Ev.) Magnus), sledijo ji rje topolovega 
listja (Melampsora spp. ), druge vrste zajedavskih gliv 
v topolovih drevesnicah pa redkeje povzročijo moč
nejše okužbe oziroma jih preprečujemo že s škroplje
nji proti pegavosti topolovega listja. S fitofarmacevt
skimi sredstvi moramo pričeti ščititi listje že kmalu 
po odganjanju in nadaljevati škropljenja do avgu
sta. Uporabljamo triforin, bitertanol, bakrova sred
stva, karbendazim, propineb s triforinom, benomi
lom ali tiofanat-metilom (BARNEOUD et al. 1982, 
AVRAMOVIC et al. 1991 ). Najuspešnejši ukrep proti 
boleznim topolovega lisqa paje stalno uvajanje novih, 
odpornejših klanov (slika 7). 

Odmiranje topolovega lubia (Cryptodiaporthe 
populea (Sacc.) Butin) pogosto povzroči močno 
odmiranje potaknjencev, še preden se zakoreninijo. 
Zato je pred potikanjem priporočljiva zaščita z bakro
vimi sredstvi ali kaptanom, seveda pa je najpomem
bneje zagotoviti dobro oskrbo potaknjencev z vodo 
in rahla tla . 

Drugi listavci 
Kostanjev rak ( Cryphonectria parasitica (Murrill) 

Barr) je s ponovnim pridelovanjem sadik pravega 
kostanja postal pogosta bolezen v gozdnih dreve
snicah. Okužene sadike zažgemo takoj, ko opazimo 
simptome bolezni, saj se na okuženem lubju zelo 
hitro oblikujejo trosišča, ki omogočajo nadaljnje šir
jenje bolezni. 

Češnjeva listna pegavost (B/umeriella jaapii 
(Rehm) Arx) povzroča močno odpadanje listov že 
zgodaj v rastni dobi in tudi kasneje od spodaj navzgor 
po sadiki. V vseh drevesnicah so okužbe močne in 
nujna je uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Škropiti 
je potrebno od brsten ja do konca razvoja novih listov 
s sredstvi: prokloraz-Mn, mankozeb, dodin, bitertanol 
ali benomil (Priročnik o fitofarmacevtskih sredstvih 
v RS, 1999). 

Brezova rja (Melampsoridium betulinum (Pers .) 
Kleb.) pogosto močno okuži brezove liste in pov
zroča njihovo prezgodnje odpadanje. Kjer se pojav
lja redno, uporabimo triadimefon, tebukonazol ali 
miklobutanil (BOUDIER 1982). 

Listna sušica olatane (Apiognomonia veneta 
(Sacc. & Speg.) Hohn.) je v drevesnicah pogosta 
predvsem na starih sadikah, ki rastejo na slabih tleh. 
Na takih sadikah povzroča odmiranje enoletnih vejic 
in pogosto tudi počasi napredujoče rake lubja. Pri
poročena je uporaba bakrovih pripravkov ali man
kozeba ob brstenju in ponovno čez 14 dni (JURC 
2000). 

Jablanov in hrušev škrluR (Venturia inaequalis 
(Cooke) Winter in Thum., V pyrina) le redko močno 
okuži ta sejan ke in presajenke jablane (Malus spp.) in 
hruške (Pyrus spp.) v gozdnih drevesnicah. Drugače 
je z nekaterimi okras nimi sortami gloga ( Crafaegus 
spp. ho rt.), ki jih vedno močno okuži glogov škrlup 
(V crataegiAderh.). Take sorte je potrebno izločiti iz 
nadaljnje vzgoje. Pri rednih okužbah v drevesnici je 
potrebno upoštevati navodila o času in o sredstvih, 
ki jih priporoča napovedovalna služba Kmetijskega 
inštituta Slovenije. 

3 ZAKLJUČEK 
3 CONCLUSION 

Uspeh pri pridelavi sadik je odvisen predvsem od 
zagotavljanja ustreznih razmer za rast sadik. Dreve
sničar mora z večletnim opazovanjem ugotoviti naj
ustreznejši čas za sejanje, presajanje in Izkop, najti 
mora najekonomičnejše načine za zatiranje p!evelov, 
mora kolobariti, z upoštevanjem strukture in sestave 
tal v svoji drevesni ci mora najti ustrezne načine obde~ 
lave in gnojenja (zeleno gnojenje, foliarno gnojenje, 
gnojenje z mineralnimi gnojili, dodajanje hlevskega 
gnoja, šote, humusa), ugotoviti mora, katere bolezni 
ogrožajo sadike v njegovi drevesnici, in preizkusiti 
zatiranje teh bolezni. Zatiranje bolezni s kemičnimi 
sredstvi naj uporabi takrat, ko z vsemi izboljšavami 
pri gojenju sadik ne more pridelati zdravih sadik. 

Control! of most lmportant Diseas.es ~n Forest 'Nurseries 

Summary 

ln re cent years great change in numbers and in species composition of plants grown in Slovenian forestry 
nurseries has occurred. The whole stock of plants for afforestation (all ages) has fallen from nearly 39 millions 
pieces in 1980 to about 14 millions in 1999. ln 1980 98.46 %of all plants in stock were conifers (mostly 
spruce) and in 1999 their share fali ed to 87.5 %. The number of forest nurseries was also reduced from 40 
in 1980 to 14 in 1999'. More speci es of broadleaves and reduced area and places for growing of saplings 
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resulted in chang ed composition of diseases which affect the plants. Presen ted are the most harmful diseases 
and active ingredients of pesticid es for the ir control: 
- Damping off: Pythium debaryanum Hesse, Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schroeter, Fusarium 

oxysporum Schlecht., Rhizoctonia solani •KOhn, Trichoderma viride Pers. ex Gray and other fun gi- dazo~ 

met; 
- Spruce: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel- Botrytis cinerea Pers.- diklofluanid, propineb, prosimidon, 

tebukonazol, vinklozolin; Sirococcus strobilinus Preuss- maneb, benomyl; 
- Pines: Lophodermium seditiosum Minter, Staley & Mili ar- mankozeb, zi neb, benomyl, copper compounds; 

Cronartium ribicola J.C. Fischer - extermination of nearby Ribes spp., destruction of diseased plants; 
Melampsora pinitorqua E. Rostrup - tiram, extermination of nearby Popu/us tremula; Cyclaneusma minus 
(Butin) DiCosma, Peredo & Minter- rare disease, no need far chemical control; Cyclaneusma niveum 
(Pers.) DiCosmo, Peredo & Minter- frequent but saprob; 

- European larch: Meria laricis Vuill. - sulphur, zineb, benomyl, triadimefon; 
- Other conifers: Phomopsis juniperovora Hahn- benomyl; Kabathina thujae Schneider & Arx- mankozeb; 

Seiridium cardina/e (Wagener) Sutton & Gibson - benomyl; 
- Oaks: Microsphaera alphitoides Griff. & Maubl. - sulphur, dinokap, heksakonazol, fenarimol, dinokap + 

miklobutanyil, triadimefon and fenarimol; 
- Maples: Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.)- copper compounds; Sawadea bicornis (Wallr.:Fr.) Homma and 

Sawadea tulasnei (Fuckel) Homma- no need for suppression; Cristulariella depraedans (Cooke) Hahn.
removal of shed leaves; Nectria cinnabarina (Tode) Fr.- removal of dead branches; 

- Limes: Cercospora microsora Sacc. -copper compounds, mankozeb, captan, benomyil; 
- Poplars: Drepanopeziza punctiformis Grem men - Marssonina brunnea (Ellis & Ev.) Magnus)- triforin, biter-

tanoJ, copper compounds, karbendazim, propineb with triforin, benomyl or tiophanat-metyl; Cryptodiaporthe 
populea (Sacc.) Butin: copper compounds, captan; 

- Other broadleaves: Cryphonectria parasitfca (Murrill) Barr- destruction of infected plants; Blumeriella jaapii 
(Rehm)Arx- prokloraz-Mn, mankoz.eb, dodin, bitertanol- benomyl; Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb. 
- triadimefon, tebukonazol, miklobutanyl; Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) l-lohn. - mankozeb. 
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Znanstvene razprave 
--------------------~ 

GDK: 232.327.2 : 453: 450 

Varstvo gozdn ih sadik pred škod ljivimi žuželkami (Homoptera . 
Coleotperal Hymenoptera, Lepidoptera) in pršicami (Acarina) 
Protection of Forest Saplings from Harmful lnsects (Homoptera . Coleo,otera. 
Hymenoptera . Lepidoptera) and Mites (Acarina) 

Maja JURC" 

Izvleček: 

Jurc, M.: Varstvo gozdnih sadik pred škodljivimi žuželkami (Homoptera, Coleotpera, Hymenoptera, Lepidoptera) in 
pršicami (Acarina) . Gozdarski vestnik, št. 9/2000. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit.lit. 70. Prevod v angleščino : 

Maja Jurc. 
V prispevku obravnavamo 45 vrst škodljivih žuželk in 6 vrst pršic, ki smo jih določiti v času od leta 1962 do leta 

1999 pri rednih zdravstvenih pregledih sadik v gozdnih drevesnicah v Sloveniji. Navedene so tudi vrste žuželk, ki se kot 
škod ljivci pojavljajo v drevesnicah v zadnjih letih. Podana je kompilacija fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje škodljivih 
žuželk in pršic. 

Ključne besede: gozdna drevesnica, škodljiva žuželka, pršica, fitofarmacevtsko sredstvo, insekticid, akaricid, Slovenija. 

Abstract: 
Jurc, M.: Protection of Forest Saplings from Harmful lnsects (Homoptera, Cofeoptera, Hymenoptera, Lepidoptera) 

and Mites (Acarina} . Gozdarski vestnik, No. 9/2000. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 70. Translated into 
English by Maja Jurc. 

A list of 45 species of insect pests and 6 species of mites that have been determined during a health control of a plant 
material in the forest nurseries, poplar, and ornamental nurseries in the period of 1962-1999 in Slovenia, is presented in 
the article . lnsect pests that had appeared in nurseries in the last years have also been listed here. ln addition, a list of 
active ingredients of plant protecting chemicals to suppress harmful pests and mites has, furthermore, been presented 
in the article. 

Key words: forest nursery, harmful insect, mite, pesticide, insecticide, acaricide, Slovenia. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi je pod
stat sodobne pridelave sadik in tako njen sestavni 
del. Obsega spremljanje pojava škodljivih organi
zmov, ukrepe za preprečevanje pojava škodljivih 
organizmov, varstvo pred njihovim vnosom v državo 
in zatiranje škodljivih organizmov, če se pojavijo v 
obsegu, ki presega dopustne meje, na mehanski, 
biološki, biotehnični ali kemični način. 

Pravna podlaga za proizvodnjo kakovostnega 
sadil nega materiala so Zakon o zdravstvenem vars
tvu rastlin (ZZVR, 1994 ), Pravilnik o obveznem zdrav
stvenem pregledu posevkov in objektov, semena 
in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin 
(1986, popr. št. 3, 1987) ter Seznam karantenskih 
škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji (1996). 
ZZVR ureja varstvo rastlin, rastlinskih pridelkov in ras
tlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi (proka
rionti , virusi, glive, škodljivci: žuželke in pršice, ogor-

* doc. dr. M. J., univ. dipl. inž. gozd, BF, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 
Ljubljana, SLO , 
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. čice ter parazitske cvetnice) in neparazitskimi dejav
niki, in sicer tako, da se preprečijo škodljive posle
dice uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter drugih 
ukrepov varstva rastlin za zdravje ljudi in živali ter 
za okolje. Omenjeni zakon prav tako predpisuje, da 
morajo biti objekti za pridelovanje semena ter objekti 
za pridelovanje sadilnega materiala večletnih rastlin, 
enoletnic in okrasnih rastlin med rastno dobo obvezno 
zdravstveno pregledani. Za pregled zdravstvenega 
stanja gozdnih sadik je pooblaščen Gozdarski inštitut 
Slovenije (Ur. l. RS, št. 1 O, 1978, s. 942). 

Po vojni je bila pridelava saditvenega materiala 
v Sloveniji pomembna dejavnost gozdnih gospodar
stev. Tako je leta 1951 delovalo 225 gozdnih dreve
snic, ki _so merile od nekaj m2 do 75 arov. Sadike, 
ki so bile vzgojene v posameznih revirjih, so se tudi 
uporabljale in situ. 

Na ta način so bile zagotovljene provenienčno 
najustreznejše sadike za pogozdovanja. Taka proiz
vodnja saditvenega materiala je bila že takrat nera
cionalna in predraga, prihajalo je do opuščanja maj
hnih drevesnic in centralizacije proizvodnje sadik v 
večjih drevesnicah. Leta 1981 je bilo v Sloveniji 40 
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gozdnih in 2 to polovi drevesnici (HOČEVAR 1981 ). 
Leta 2000 je bilo za zdravstveni pregled prijav

ljenih 15 drevesnic s skupno površino 118,55 ha. V 
skladu s pravnimi predpisi se zdravstveni pregledi 
drevesnic pri nas opravljajo kontinuirano od leta 1962 
dalje, kar zagotavlja dobro zdravstveno stanje sadik. 
Popis bolezni in škodljivcev v knjigah o zdravstvenih 
pregledih objektov za pridelovanje sadilnega mate
riala v 14 drevesnicah v obdobju od 1962 do 1996 
kaže, da se je v gozdnih drevesnicah pojavilo skupaj 
35 različnih vrst žuželk ter pršic, 37 rodov (JURC 
1996). V zadnjih letih ugotavljamo pojavljanje neka
terih škodljivih žuželk in pršic, ki povzročajo precej
šnje škode na sadikah. 

2 METODE DELA 
2 METHODS OF WORK 

Nabiranje entomofavne je bilo opravljeno po stan
dardnih metodah: s stresanjem vej, z nabiranjem v 
izkopanih vzorcih zemlje, z rezanjem vej. Nabrana 
entomofavna (adulti, larve) je bila determinirana na 
terenu ali v laboratoriju. Nekatere vrste škodljivcev 
smo določili glede na tipične simptome. Pri deter
minaciji smo uporabljali naslednje ključe in lite
rarne vire: BRAUNS 1964, ESCHERICH 1923, 1942, 
JANEŽIČ 1989, MAČEK 1971, PATOČKA 1980, 
SCHWENKE 1972, 1974, 1978, SCHWERDTFE
GER 1970, STARY in sod. 1988, TITOVŠEK 1992, 
1994. 

3 REZULTATI 
3 RESULTS 

3.1 Najpomembnejše žuželke in pršice v 
gozdnih drevesnicah 

3.1 The most important insects and mites in 
the forest nurseries 

Popis bolezni in škodljivcev v 14 drevesnicah v 
obdobju od 1962 do 1996 kaže, da se je v gozdnih 
drevesnicah pojavilo skupaj 35 različnih vrst žuželk 
ter pršic, 37 rodov. V zadnjih štirih letih ugotavljamo v 
gozdnih drevesnicah prisotnost 19 novih vrst škod
ljivih žuželk in pršic. 

V novejšem času se v drevesnicah pojavljajo 
nove vrste žuželk, predvsem minerji lis lja in iglic (red 
Lepidoptera, lnsecta) in pršice šiškarice (družina 
Eriophyidae, Acarina). Minerji listja (Cameraria ohri
del/a Deschka & Dimic- slika 1, Phyllonorycter robi ni
ella Clemens- slika 2, Parectopa robinielfa Clemens 
- slika 3, Tischeria complanefla Hb.) in poganjkov 
(Argyresthia thuiella Packard - slika 4) povzročajo 
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poškodbe na listju in poganjkih z oblikovanjem min. 
Pršice šiškarice se pojavljajo predvsem na listnih 
ploskvah, ki jih prekrivajo s cecidiji. Poškodbe zaradi 
listnih minerjev in pršic šiškaric zmanjšujejo asimila
cijsko površino ter pri večletnem zaporednem pojav
ljanju zmanjšujejo vitalnost in priraščanje sadik. 

3.2 Doročene vrste žuželk in pršic, ki se 
pojavljajo v naših drevesnicah: 

3.2 Determined species of insects and mites 
which appear ln our forest nurseries: 

Na vejicah, poganjkih: Adelges /aricis Vallot. 
- rdeča smrekova uš, Adelges sp. - smrekove 
uši, Acantholyda sp. - zapredkarice, Acantholyda 
hieroglyphica Christ. - mala borova zapredkarica, 
Argyresthia thuiel/a Packard- zavrtač tujevih poganj
kov, Forficula auricu/aria Lin . - strigalica, Myelophilus 
minor Htg. - mali borov strženar, Myelophilus pini
perda L. - veliki borov strženar, Physochermes 
piceae Fern.- veliki smrekov kapar, Pityogenes cha/
cographus L. - šesterozobi smrekov lubadar, Procip
hilus fraxini Htg. - jesenova listna uš, Rhyacionia 
buoliana Den. & Schiff. - zavijač borovih poganj
kov, Sacchiphantes abietis L. - rumena smrekova 
uš, Sacchiphantes viridis L. - zelena smrekova uš, 
Scolytidae sp. - podlubniki. 

Na debelcih: Cryptorrhynchus lapathi L.- jelšar, 
Saperda populnea L. - mali topolov kozliček, 

Saperda sp., Sciapteron tabaniforme Rott. - mali 
topolov steklokrilec, Scolytidae sp.- podlubniki. 

Na listih ali iglicah: Aceria erinea Nal., Aceria 
varia Nal., Aceria macrochela pseudoplatani CortL, 
Age/astica alni L. - modri jelšev lepenec, Byctiscus 
populi L. - topolov zavijač, topolov sva lj kač, Cafiroa 
annulipes Klug- mala lipova grizlica, Cameraria ohri
del/a Deschka & Dimic - listni zavrtač divjega kos
tanja, Corythuca ciliata Say - platanova čipkarka, 
Dasyneura acercrispans Kffr., Diplolepis quercus-folii 
L., Diplo/epis longiventris Htg., Diprion pini L.- nava
dna borova grizlica, Elateridae- pokal ice, Eriophyes 
tiliae rudis Na l., Eriophyes ti/Jae nervafis Na l., Leu
caspis loewi Colvee - borov kapar, Phyllonorycter 
robiniella (Ciemens), Parectopa robiniefla Clemens
listna zavrtača robinlje, Eriophyes sp. - pršice šiška
rice, Lithocolletis platani Stgr. -listni zavrtač platane, 
Melasoma populi L. - rdeča topolovka, Neuroterus 
numismalis Fourc., Phyllaphis fagi L.- bukova listna 
uš, Phy/locnistis suffuse/la L., Phy/lodecta vitellinae 
L.- mala vrbovka, Plagiodera versicolorlaich.- modri 
vrbov lepenec, P/agiodera sp., Potydrosus sericeus 
Schall. - lesketajoči rilčkar, Tischeria comp/ane/la Hb. -
hrastov molj, Trialeurodes vaporan·orum Wes'rN. - ras
tlinjakov ščitkar, Stilpnotia salicis L. - vrbov prelec. 
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Na koreninskem vratu, koreninah: Aegeria api- drugih iglavcev z insekticidi pred objedanjem veli-
formis Cl. - veliki topolov steklokrilec, Elateridae - kega rjavega rilčkarja (Hylobius abietis L.), in sicer 
pokalice (strune). Gryllotalpa gryllotalpa L.- bramor, pred presaditvijo na teren (MORGAN 1999). Zaščita 
Melolontha hippocastani F. - gozdni rjavi hrošč pred objedanjem traja eno leto. 
(ogrci), Melolonfha melolontha L. - majski hrošč Če se v drevesnicah pojavijo gradacije škodljiv-
(ogrci), Otiorrhynchus ovatus Germ. - mali črni ril- cev, uporabljamo tudi kemična sredstva za njihovo 
čkar, Otiorrhynchus niger F. -veliki črni rilčkar. zatiranje, pri tem pa se moramo zavedati vseh nevar-

Na cvetovih: Aceria fraxinivora NaJ. nosti in omejitev, ki jih delo s kemičnimi sredstvi pri
naša. Po literaturi povzemamo nekatera sredstva za 

4 PREPREČEVALNIIN ZATIRALNI UKREPI 
4 PREVENTIVE AND CONTROL MEASURES 

Predpogoj vzgoje vitalnega in kakovostnega rep
rodukcijskega materiala v drevesnicah je njegovo 
odlično zdravstveno stanje. Dobro zdravstveno stanje 
zagotavljajo predvsem preprečevalni ukrepi in v pri
merih, ko pride do pojava prenamnožitev škodljiv
cev ali širjenja okužb z glivami, tudi zatiralni ukrepi. 
Preprečevalni ukrepi obsegajo: pravilno izbiro mesta 
setve ali sadnje glede na razmere v drevesnici (vet
ravni položaji, mrzle zime brez snega, tla in drugo), 
zagotavljanje ustreznih razmer za kalitev semen 
(kakovostno seme, upoštevanje fizioloških zahtev 
posameznih rastlinskih vrst glede kalitve, razkužen 
in pravilno pripravljen substrat v semenišču, spremi
njanje sestave sloja za prekrivanje semen glede na 
drevesne vrsto), skrb za vzdrževanje dobrih ras tnih 
razmer za sejanke (za senčenje, pletje, gnojenje, kolo
barjenje s posevki, gojenje ustreznih vmesnih kultur z 
njihovim podoravanjem), ustrezno zalivanje, rahljanje 
tal, ustrezen čas presajevanja ter ustrezne načine 
izkopa. Pomembna postavka je vzdrževanje higiene 
v gozdni drevesnici, ki vključuje takojšnje odstranje
vanje vsega okuženega in napadenega materiala, 
odstranjevanje prestarih sadik ter skrb za okoliški pas 
ob drevesnici, kjer ne smejo biti razširjeni škodljivci 
in bolezni vrst, ki jih gojimo v drevesnici. 

Odstranjevanje opada in s tem materiala, kjer 
prezimujejo vsi minerji ali listni zavrtači in škodljive 
pršice, ki jih opažamo v naših drevesnicah, predstav
lja izredno učinkovit preventivni in kurativni ukrep. 
Nekatere nove vrste listnih zavrtačev in pršic se poja
vljajo v kontinentalnih delih Slovenije v prenamnoži
tvah, ker uspešno prezimijo v opadu. To je morda 
posreden dokaz zviševanja povprečnih letnih tem
peratur pri nas. 

V primeru, da na sadikah opazimo simptome 
pojava podlubnikov, lahko za ugotavljanje gostote 
populacije ter njihovo zatiranje uporabimo feromon
ske nastave. V drevesničarski proizvodnji so dose
ženi dobri rezultati z uporabo feromonov v kontroli 
populacij podlubnikov ter nekaterih vrst metuljev. 
V Angliji že več kot 1 O let uporabljajo kot izredno 
uspešen preventivni ukrep zaščito sadik smreke in 
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zatiranje posameznih škodljivcev, ki imajo pri nas 
dovoljenje za uporabo. 

Na vejicah, poganjkih: 
Adelges laricis Vallot.- rdeča smrekova uš: kar

bofuran (FANG et al. 1983); pirimifos-metil (MIKHA
JLOVA 1979). 

Adelges sp.- smrekove uši: karbaril (ANTONELLI 
1 CAMPBELL 1991 ); malation, fenitrotion, dimetoat 
(MUSAU 1 PARRY 1988); endosulfan (ANTONELLI 
1987); permetrin (HASTINGS et al. 1986); karbofuran 
(FANGetal.1983); propoksur(BEJER 1981); para
tion, dimeton-s-metil/metasystox-i/ (PARDATSCHER 
1977); granule karbofurana (NIELSEN 1 BALDER
STON 1977). 

Acantholyda sp. - zapredkarice, Acantholyda 
hieroglyphica, Christ. - mala borova zapredkarica, 
ki je pri nas najpogostejša : diflubenzuron, teflu
benzuron, triflumuron (MALINOWSKI 1 GLOWACKA 
1992); permetrin (LYONS et al. 1993); teflubenzu
ron /nomoiU, diflubenzuron /du-dim SC-48/ (OUDIK 
1 GLOWACKA 1983); piretrin, karbaril (CASALE 1 
SAMPO 1977); malation, paration (SCHMUTZEN
HOFER 1975). 

Argyresthia thuiella Packard - zavrtač tujevih 
poganjkov: oleodiazinon, paration (SHIRVANI1986); 
deltametrin (KOLLNER 1 PLATE 1982). 

Mye/ophilus minor Htg. - mali borov strženar, 
Myelophilus piniperda L. - veliki borov strženar: 
endosulfan (DOOM 1 LUITJES 1970). 

Pityogenes chalcographus L. - šesterozobi smre
kov lubadar: imidakloprid (SCHOLZ 1 WULF 1998). 

Prociphilus fraxini Htg.- jesenova listna uš: dia
zinon, malation, paration (CANAKCIOGLU 1970). 

Rhyacionia buoliana Den. & Schiff. - zavijač 

borovih poganjkov: triklorfon (CERDA et al. 1988); 
endosulfan, diflubenzuron (MENDEL 1987); fenitrow 
tion (WINTER 1 SCOTT 1977); karbofuran granulat 
(PREE 1 SAUNDERS 1972). 

Sacchiphantes abietis L. - rumena smrekova uš: 
karbofuran (NIELSEN 1 BALDERSTON 1977); endo
sulfan (SCHREAD 1971 ). 

Sacchiphantes viridis L. - zelena smrekova uš: 
karbofuran (FANG et al. 1983). 
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Slika 1: Poškodbe zaradi listnega zavrtača divjega kostanja 
(Cameraria ohride/fa Deschka & Dimic) 
Figure 1: Mines of horse-chestnut leaf miner (Cameraria 
ohridella Deschka & Dimic) 

Scolytidae sp. - podlubniki: imidakloprid {SCHOLZ 
1 WULF 1998): de\tametrin (GLOWACKA et al. 
1988); fenitrotion (OKUDA 1 SUZUKI1985). 

Na debelcih: 
Cryptorrhynchus lapathi L. - jelšar: fention (LAPI

ETRA 1972); triklorion (CAVALCASELLE 1 BELLIS 
1983); paration (VERENlNI 1984). 

Saperda sp.: triklorfon (CAVALCASELLE 1 
BELLIS 1983); paration (VERENINI1984); diklorvos, 
propoksur (LAPIETRA 1980). 

Sciapteron tabaniforme Rott. - ma!i topolov ste
klokrilec: permetrin (WOUTERS 1979); karbofuran 
(LAPIETRA 1978); deltametrin (MORAAL 1989). 

Scolytidae sp.- podlubniki: imidakloprid (SCHOLZ 
1 WULF 1998}; deltametrin (GLOWACKA et al. 
1988); fenitrotion (OKUDA 1 SUZUKI 1985). 

Na listih ali iglicah: 
Aceria erinea Na l., Aceria va ria Na!.. Aceria 

macrochela pseudopaltani Co rti.: dikofol, de me ton-

Sl ika 2: Poškodbe zaradi zavrtača Phyllonorycter robiniella 
Clemens opazimo na spodnjem delu listne ploskve 
Figure 2: Mines of Phyl/onorycter robiniel/a C/emens are 
seen on underside of /eaves 

S-metil /Metasystox-1/, malation. 
Agelastica alni L. - modri jelšev lepenec: diflu

benzuron /du-dim SC-48/ {WEISS 1 977); diazinon 
(MUNCH 1972). 

Byctiscus sp., Byctiscus populi L. -topolov zavijač, 
topolov svaljkač : paration (GEOFFRlON 1979). 

Corythuca ciliata Say- plata nova čipkarka: de!ta
metrin (KUKEDI 1 PALMAI1992); malation (VENTURI 
1974); triklorfon (MACELJSKI 1 BALARIN 1972). 

Dasyneura sp., Dasyneura acercrispans Kffr.: 
dirnetoat {NIKOLOSKI 1 KUBENIN 1980}. 

Diprion pini L. - navadna borova grizlica : diflu
benzuron, deltametrin (HOFFMANN 1 HACKBARTH 
1991 ). 

Elateridae- pokalice: triklorfon, karbaril (SIKHA
RUUDZE 1975). 

Slika 3: Poškodbe zaradi zavrtača Parectopa robiniella 
Clemens opazimo predvsem na zgornjem delu listne plos
kve 
Ftgure 3: Mines of Parectopa robiniella Clemens are seen 
mostly on upperside of lea ves 

Eriophyes sp. - pršice šiška rice, Eriophyes tiliae rudis 
Nal., Eriophyes tiliae neNalis NaJ.: brompropilat. 

Melasama populi.L. - rdeča topolovka: karbofu
ran, diflubenzuron (JODAL 1985). 

Phyl/odecta sp., Phyllodecta viteflinae . L. -mala 
vrbovka: karbofuran, diflubenzuron (JODAL 1985); 
deltametrin (MORAAL 1 989). 

Plagiodera versicolor Laich. -modri vrbov lepe
nec: karbofuran , diflubenzuron (JODAL 1985). 

Trialeurodes vaporariorum West:w. - rastlinjakov 
ščitkar: malation (KOSTERINA 1976). 

Stilpnotia salicis L.- vrbov prelec: triklorion (DON
Dl KOV 1974}. 

Na koreninskem vratu, koreninah: 
Elateridae- pokalice (strune) : triklorfon, karbaril 

(SIKHARULIDZE 1975). 
Gryllotalpa gryllotalpa L. -bramor: triklorfon, kar

bari! (SIKHARULIDZE 1975}. 
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Slika 4: Poškodbe zavrtača tujevih poganjkov (Argyreslhia 
thuie/la Packard) (vse foto: Maja Jurc) 
F1gure 4: Mines of Argyresf11ia tlwiel/a Packard in arborvitae 
shoots (all photo: Maja Jurc) 

Melolontha hippocastani F. ~ gozdni rjavi hrošč 
(ogrci): fenitrotion (DAVIDENKO 1979). 

Melolontha melotontha L. ~ majski hrošč (ogrci): 
foksim /volaton 5/ (ABGRALL 1991 ); klorpirifos 
(RASH EV 1988); deltametrin (AKAB et al. 1984 ). 

V literaturi zasledimo številne biološke metode 
zatiranja škodljivih žuželk v drevesnicah . Ker pri nas 
taka sredstva niso registrirana in dostopna (Priroč
nik o fitofarmacevtskih sredstvih v RS, 1999), jih ne 
navajamo. Omejili smo se na fitofarmacevtska sred~ 
stva, ki so registrirana pri nas, in se glede uporabno~ 
sti v gozdnih drevesnicah naslanjamo na literaturo. 

5 ZAKLJUČKI 
5 CONCLUSIONS 

Vsekakor sta najbolj perspektivna in varna načina 
zaščite rastlin pred škodljivci in boleznimi selekcija 
odpornih rastlinskih kultivarjev in razvijanje bioloških 
metod zatiranja škodljivcev v drevesnicah . V goz-

dars tvu pri nas je vzgoja odpornih kultivarjev v bližnji 
prihodnosti omejena na vrste iz rodu topolov in vrb, 
pri vseh ostalih vrstah drevja in grmovja pa je malo 
verjetna, saj je vezana na vegetativno razmnoževa
nje. Razvoj bioloških metod doživlja izjemno hiter 
razvoj in lahko pričakujemo, da bodo tudi v pride
lavi sadik gozdnega drevja kmalu na voljo učinkoviti 
pripravki in tehnike. Njihova uporaba bo zahtevala 
integralni pristop: temelj je upoštevanje in izpolnje
vanje razmer za optimalno rast rastline , vključuje pa 
poznavanje dogajanj bistvenih interakcij med vsemi 
organizmi, ki kakor koli prihajajo z rastline v stik ali 
nanjo vplivajo le posredno. Spreminjanje teh odno
sov med najodločilnejšimi organizmi, zagotavljanje 
ravnotežja med njimi ter uspešna manipulacija dejav
nikov nežive narave so pogoji za uporabo bioloških 
metod zatiranja škodljivcev v drevesnicah. 

Zatiralni ukrepi, ki jih danes uporabljamo za kon
trolo škodljivih žuželk in pršic, lahko, še posebej, 
če jih uporabljamo nesmotrna, močno prizadenejo 
delovanje rastlinskih, glivnih, mikrobnih in živalskih 
združb v drevesnicah. Nepravilna ali nepotrebna 
raba teh sredstev negativno vpliva na biološko aktiv
nost tal, povzroča premike ravnotežja med vrstami in 
je včasih vzrok za ugodne razmere za prerazmno
žitev ene ali več vrst, tudi škodljivih . Nepravilna raba 
lahko škodi ljudem, ki ta sredstva nanašajo. Z neus
trezno rabo fitofarmacevtskih sredstev po nepotre
bnem trošim o finančna sredstva. Kljub vsem nega
tivnim vidikom uporabe teh sredstev v gozdnih dre
vesnicah pa je njihova uporaba pogosto nujna za 
pridelavo zdravih in kakovostnih sadik. Za njihovo 
neškodljivo rabo mora biti drevesničar strokovno 
usposobljen, seznanjen mora biti z vsemi znanimi 
negativnimi in pozitivnimi lastnostmi uporabe fitofar
macevtskih sredstev. Etika odgovornega odnosa do 
okolja in vsega živega mora biti njegovo življenjsko 
vodilo . 

Protection of Forest Sap1ings from Harmfru 1~ lnsects (Homoptera, Coleoptera, Hymenoptera, 
Lepidop·Mra) and Mites (Acarina) 

S.ummary 

The data on the state of pests (lnsecta and Acarina) of seedlings from 18 forest nurseries, poplar, and 
ornamental nurseries for the period of 1962-1999 have been presented in the article . ln addition , a list of 45 
species of insect pests and 6 species of mites has also been introduced. As to present, the most common 
insects and mites sta ted are as fellows: on twigs and shoots: Adelges laricis Vallot., Acantholyda hierogfyphica 
Christ.,. Argyresthia thuiella Packard, Forficula auricularia Lin. , Myelophilus minor Htg., Myelophilus piniperda 
L, Pityogenes chalcographus L., Prociphilus fraxini Htg., Rhyacionia buoliana Den. & Schiff., Sacchiphantes 
abietis L., Sacchiphantes viridis L.; on stems: Cryptorrhynchus lapathi L., Saperda poputnea L., Sciapte
ron tabaniforme Rott.; on lea ves and needles: Aceria erinea Na l.. Aceria va ria Na l.. Aceria macrochela 
pseudop/atani Carti., Agelastica alni L., Byctiscus populi L., Cafiroa annufipes Klug , Cameraria ohridella 

GozdV 58 (2000) 9 381 l 



Jurc, M . Varstvo gozdnih sad1k pred škodljivimi žuželf;:ami {Homoptera . Coleotpera. Hymenoptera . . 

Deschka & D.imic, Corythuca ciliata Say, Diplolepis quercus-folii L., Diplolepis longiventris Htg., Di prion pini L., 
Elateridae, Eriophyes tiliae rudis Nal., Eriophyes tiliae nerva/is Na l. , Leucaspis loewi Colvee, Phyllonorycter 
robinie/la Clemens, Parectopa robiniella Clemens, Lithocol/etis platani Stgr., Melasama populi l., Phyllaphis 
fagi L., Phyllodecta vitellinae L., P/agiodera versicolor Laich., Polydrosus sericeus Schall., Tischeria com
plane/la Hb., Trialeurodes vaporariorum Westw .. , Stilpnotia salicis L. and on roots: Aegeria apiformis CL, 
Elateridae, GryllotaJpa gryllota/pa L., Melo/on/ha hippocastani F. , Mefolontha melolontha L., Otiorrhynchus 
ovatus Germ., Otiorrhynchus niger F. 

A list of active ingredients of plant protecting chemicals to suppress harmful pests and mites is furtherrnore 
presented in this article . 
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Ura na ·i.l nj r-do rtnosti ta l 111 1n ' ' ra lne prchranj nosti sadik v gozdn ih 
dre ·esnicah 
Pnrnoi SP\ JU Cl *. i\·til11.:j 1 IJ 'li' 

b:vleček: 

Simončič, P .. Urbančič , M.: Uravnavanje rodovitnosti tal in mineralne prehranjenosti sadik v gozdnih drevesnicah . Gozdarski 
vestnik, št. 9/2000. V slovenščini, cit.lit. lO . 

S pedološkimi pregledi in analizami vzorcev tal. listia in iglic sadik ugotavljamo lastnosti tal in zmesi ter prehranjenost sadik 
v gozdnih drevesnicah. To poznavanje nam omogoča, da z gnojenjem in drugimi ukrepi uravnavamo reakcije tal in zmesi, njihovo 
humoznost in preskrbljenost rastlin s hranili. Vzdrževanje rodovitnosti tal je eden od najpomembnejših pogojev za optimalno rast 
in razvoj sadik gozdnega drevja v drevesnicah . 

Ključne besede: gozdna drevesnica, rodovitnost tal, prehranjenost sadik, pedološki pregled, analiza tal, analiza listja. analiza iglic, 
gnojenje. 

UVOD 

Vzgoja in proizvodnja sadik gozdnega drevja v dre
vesnicah sta odvisni od številnih dejavnikov. Med naj
pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na uspešno rast 
sadik gozdnega drevja, uvrščamo rodovitnost tal in 
drugih rastnih substratov, ki se uporabljajo v drevesni
cah. 

Rodovitnost je tista osnovna lastnost tal, ki rastli
nam omogoča, da so preskrbljene z vodo, hranili in 
zrakom, in jim daje oporo za rast in razvoj. Rodovit
nost tal združuje osnovna načela biologije tal, kemijske 
procese v tleh in fizikalne lastnosti tal. Lastnosti tal, kot 
so reakcija tal, vsebnost organske snovi in rastlinskih 
hranil, kationska izmenjalna sposobnost mineralov 
glin in organske snovi, tekstura tal (delež gline, melja 
in peska), biološka aktivnost tal skupaj z lastnostmi 
drugih rastiščnih dejavnikov (podnebne razmere, mati
čna podlaga, mikrorellef, biotski dejavniki - bolezni, 
škodljivci, pleveli, človekovo obdelovanje tal idr.), 
vplivajo na prehranjenost, rast in razvoj sadi.k v goz
dnih drevesnicah. 

Vzgoja in proizvodnja sadik v drevesnicah sta do 
določene mere primerljivi s proizvodnjo njivskjb kultur 
v kmetijstvu, saj moramo, da zagotovimo ush·ezne 
razmere za rast sadik, tla obdelovati in ustrezno gno
jiti. Z oranjem, rahljanjem, drobljenjem in ravnanjem 
izboljšujemo fizikalne lastnosti tal. Z gnojenjem tlem 
in drugim rastnim substratom dodajamo rastlinska hra
nila. Sadike lahko dognojujemo tudi prek listja in iglic 

* dr. P. S .. univ. dipl. inž. les., GIS, Večna pot 2, 1000 Ljub
ljana, SLO 

* M. U., univ. dipl. inž. gozd., GIS, Večna pot 2, 1000 Ljub
ljana, SLO 
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gozdnih sadik s foliamim gnojenjem. Da preprečimo 
škodljive biološke vplive, z biocidi razkužujemo tla, 
rastne substrate, seme in sadike. Seme gozdnega drevja 
sejemo na gredice s tlemi ali pa v lehe ali zabojnike, 
ki vsebujejo posebne rastne substTate, pripravljene na 
različne načine . Na ptimer v lehah za vzgojo smrekovih 
sej ank, pripravljenih po izvimi Dunemannovi metodi , 
je rastni substrat sestavljen iz smrekovih iglic, goz
dnega humusa in kremenčevega peska ali iz podobnih 
sestavin. Po enem ali dveh letih sejanke običajno pre
sadimo na dn.tgo gredico, da imajo dovolj prostora za 
nadaljnjo rast in razvoj do izkopa. 

2 RODOVITNOST TAL IN PREHRANJENOST 
SADIK 

2.1 Načela spremljanja rodovitnosti tal v gozdnih 
drevesnicah 

Za vzdrževanje ustrezne rodovitnosti tal v gozdnih 
drevesnicah in za uspešno proizvodnjo sadik gozdnega 
drevja je priporočljivo v drevesnicah redno izvajati: 
- pedološke preglede tal in substratov s kemijskimi in 

fizikalnimi analizami talnil1 vzorcev; 
- preiskave prehranjenosti sadik gozdnega drevja z ana

lizami listja in iglic sadik; iglavce praviloma vzor
čimo v obdobju mirovanja vegetacije, listavce in 
macesen pa tik pred jesenskim odpadom listja ozi
roma iglic; 

- spremljanje zdravstvenega stanja, rasti in izgleda 
sadik; tako nas npr. nenonnalna barva (določimo jo 
lahko z barvnim atlasom), prevelika rast (ki povzroči 
občutljivost na pozebe) ali tršatost sadik opozori na 
neskladno prehranjenost sadik. 
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Na osnovi analiznih podatkov o tleh in prehranjeno
sti sadik gozdnega drevja z ukrepi uravnavama reakcije 
tal in zmesi, njihovo hu moznost in prehcanske razmere 
ter vzdržujemo rodovitnost tal. Ti ukrepi morajo biti 
načttovani in izvedeni tako, da z njimi ne onesnaŽil
jemo podtalnice. 

V preglednici 1 so prikazane razlike v prebranjeno
sti sadik z različno obarvanostjo krošenj, vzgojenih na 
gredicah Gozdarskega inštituta (prirejeno po Urban
čiču iu Eleršku, 1994). Vzorci temnozelenih iglic so 
imeli v povprečju zelo veliko vsebnost dušika (N) in 
veliko vsebnost kalija (K) in kalcija (Ca), v vzorcih 
iglic bledozelene do rumene barve pa je bilo teb hranil 
manj. 

2.2 Metoda pregleda tal gozdnih drevesnic in 
ugotavljanja preskrbljenosti gozdnih sadik 
s hranili 

Pedološki pregled gozdne drevesnice praviloma 
obsega vzorčenje talnih vzorcev, pripravo in laborato
rijske analize vzorcev ter vrednotenje analiznib rezul
tatov. 

Vzorčenje tal praviloma opravljamo konec jeseni, 
ko je zaključena večina del, ki vplivajo na tla, in ko je 
končana rast poganjkov. Izjemoma opravimo vzorčenje 
v začetku pomladi naslednje leto, in sicer v primeru, 
ko jeseni tla prekmalu zmrznejo. Na terenu razme
jima zemljišče drevesnice na površine, ki so po načinu 
obdelave in uporabe homogene. Večina tako izločenih 
ploskev ima obliko pravokotnika ali trapezoida. Posa
mezne talne vzorce nabiramo v enakomernih medse
bojnih razdaljah v smeri diagonal teh likov. Pri tem 
uporabljamo polkrožno sondo, ki sega 20 centimet
rov globoko. Tako odvzete posamezne talne vzorce 
ornice za vsako izločena ploskev posebej združimo in 
nato dobro premešamo. Tako sestavljen povprečen talni 
vzorec predstavlja lastnosti tistega dela tal na plos
kvi, v katerem koreninijo sadike. Na podoben način 
odvzemamo tudi vzorce zmesi iz leb, pripravljenih po 
Dlmematmovj metodi , in iz drugih rastnih substratov. 

Vzorce listja in iglic sadik odvzemamo na več 
mestih v smeri diagonal ploskve. Vzorce za analize 

nabiramo pri smrekovih sadikah običajno tako, da 
petim zaporednim (smrekovim) sadikam iz srednje 
vrste posajenih sadik na vsaki gred ici ploskve z najvi
šjega vretena odščipnemo po en glavni stranski poga
njek tekočega leta. Tako nabrani smrekovi poganjki 
tekočega leta so za vsako ploskev združeni in njihove 
iglice predstavljajo povprečen vzorec iglic za to povr
šino. 

Povprečnim vzorcem tal in zmesi v laborat01iju 
določamo: pH-vrednosti v destilirani vodi (H

2
0), 

kalijevem kloridu (KCI) ali kalcijevem kloridu 
(CaCl

2
) , vsebnosti organskega ogljika (Corg) , celo~ 

kupnega dušika (N
101 

), organske snovi (humusa), 
og lj ikovo-dušikova razmerja (CIN), vsebnosti rastli
nam dostopnega kalija (K) , fosforja (P) in magnezija 
(Mg). 

Povprečrum vzorcem listja in iglic sadik določamo 
vsebnosti dušika (N), fosfo~a (P) , kalija (K), kalcija 
(Ca) in magnezija (Mg). V posameznih primerih dolo
čamo še žveplo (S) in izbrana sledovna hranila (B , Mn, 
Zn idr) . 

Laboratorijskemu delu sledi vrednotenje rezulta
tov. Končno poročilo mora vsebovati opis terenskega 
in laboratorijskega dela, skico drevesnice z vrisanimi 
legami preiskanih površin, pregled rezultatov labo
ratorijskih analiz, opis talnih razmer, lastnosti zmesi 
in prehranjenosti sadik ter predloge za gnojenje in 
dmge ukrepe za vzdrževanje ustrezne rodovitnosti tal 
in zmesi . 

2.3 Vrednotenje izsledkov analiz talnih vzorcev in 
vzorcev listja in iglic sadik 

Analizni podatki o kemičnih lasmostih tal, zmesi 
ter listja i.u iglic sadik so osnova ocene primernosti tal 
za uspešno rast in razvoj sadik gozdnega drevja. Pri 
njihovem vrednotenju uporabljamo razrede primemo
sti, ki so bili narejeni na osnovi pregleda tuje in domače 

literature. Pri tem se zavedamo in skušamo upošte
vati, da je dostopnost mineralnih hranil odvisna tudi od 
drugih kemičnih, fizikalnih in bioloških lastnosti tal ter 
njihovih interakcij. Od deleža gline in organske snovi 
v tleh je npr. odvisna razpoložljivost hranil v obliki 
kationov (Ca2~ , Mg2+, K+, NH

4 
"'),medtem ko Fe, Al in 

Pr~·gk ln t,.t 1 Povprečne vsebnost-i mineralnih hranil v enoletnih iglicah smrekovih presajenk 

Barva iglic število Povprečne vsebnosti mineralnih branil v vzorcih iglic(%) 
smrekovih sadik sadik c N p Ca Mg K Na 
Temnozelena 222 53 2.14 0.25 1.12 0,13 o 74 O ,Il 
Zelena 521 52 1,71 o 23 1,06 0,16 0.62 0.11 
Bledozelena 1 rumena 59 51 1,39 o 21 0,79 0,14 0,51 0,08 
V se sadike skuoai 802 52 1.80 023 1.06 o 15 0.65 O,ll 
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pH 4 6 

~---------1 ~ 
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- k1 ca l. Dostopnosti hranil glede na pH-vrednost tal (prilagojeno po FINCKU 1991) 

Ca oksidi vplivajo na dostopnost anionov PO/. 
SOd 2- idr. Topnost večine mikrohranil v tleh pa je odvi
sna· od reakcije tal in vsebnosti organske snovi. Na 
skici 1 so prikazane dostopnosti hranil pri različnih 
pH-vrednostih tal. Optimalna pH-vrednost tal se raz
likuje tudi glede te-ksture tal. Če so tla lažja in 
imajo več humusa, je reakcija tal optimalna pri nižjih 
pH·vrednostih. 

Za zemljišča, ki so namenjena sadikam listavcev, so 
optimalne vrednosti pH v 1 N K Cl večinoma okoli 6. 
Podatke o reakcijah tal, ki so namenjena proizvodnji 
srnrekovih sadik in podobnih acidofilnih drevesnih vrst, 
pa ocenjujemo po razredih, prikazanih v preglednici 2. 

Podatke o odstotnih deležih organske snovi v vzorcih 
tal ocenjujemo po razredih, prikazanih v preglednici 2. 

O preskrbljenosti tal z dušikom sklepamo na osnovi 
rezultatov analiz, ki so podani z odstotnimi deleži sku· 
pnega dušika v vzorcih (preglednica 2). Ti podatki sicer 
ne dajejo točne podobe preskrbljenosti, saj je dušik v 
tleh večinoma v organski obliki in ga je razmeroma 
malo v rastlinam dostopnih neorganskih oblikah. Ras
tlinam dostopne oblike dušika predstavljajo manj kot 
2 % celokupnega dušika v tleh. Dostopnost dušika iz 
organske snovi v tleh je odvisna od procesa minerali· 

zacije dušika v anorganske oblike, v amonij in nitrat. Ta 
stanja dušika se lahko med letom spreminjajo. Vendar 
večji odstotek dušika praviloma pomeni tudi boljšo 
preskrbljenost s tem hranil om. Za drevesničarsko pro
izvodnjo so primerna tla, ki vsebujejo od 3 do 8 % 
organske snovi, razmerje CIN pa naj bi ob ustrezni 
preskrbljenosti z dušikom (> 2,2 %) ne bilo večje od 
26. 

Iz razmerij med organskim ogljikom in skupnim 
dušikom (CIN) sklepamo o obliki humusa v analizi
ranih tleh in zmeseh. Humus v obliki sprstenine ima 
vrednosti CIN večinoma pod 15, v obliki prhlinaste 
sprstenine od 15 do 19, v obliki prh line od 20 do 25 in 
v obliki surovega humusa nad 25 . 

Rastlinam dostopni magnezij obravnavanim vzor
cem tal in zmesi določamo po Schacbtschabelovi 
metodi. Za po AL-metodi ugotovljene rastlinam dos
topne količine kalijevih in fosfmjevih spojin v tleh 
veljajo mejne vrednosti, prikazane v preglednici 3. 

V preglednici 4 prikazane vsebnosti hranil v tleh, 
v rastlinah na splošno in optimalne vsebnosti hranil 
v iglicah smreke oz. listju bukve so povzete iz stro
kovne literature (GUSSONE 1964, SIMONČIČ 1997, 
STEFAN in sod. 1997, LARCHER 1995). 

Pregledni a ~ : Vrednotenje reakcij tal ter oskrbljenosti tal z organsko snovjo in dušikom po razredih primernosti za rast in razvoj 
sadik gozdnega drevja (URBANČIČ 1991) 

Reakcija tal je Oskrbljenost tal z organsko Oskrbljenost tal 
pri vrednostih pH v lNKCI: snovjo je: z dušikom je: (%) 

Optimalna 4,5 do 5,5 dobra 3-8% slaba _pod O, f4 
Prekisla pod 4,5 slaba pod3% dobra 0,14-0,35 
Premalo kisla nad 5,5 bogata nad 8% bogata nad 0,.35 
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l'r~glcJn ica ~ : Vrednotenje preskrbljenosti tal z rastlinam dos
topnim magnezijem (Mg) ter kalijevimi CK.O) in fosforjevimi 
(P p) spojinami po razredih primernosti za rast m razvoj sadik 
gozdnega drevja 

Pre-Skrbljenost tal z 
rastl inam dostopnim 
magnezijem, kalijem Mg K., O PPs 
in fosforjem je: (mg/100 12 tal) 
Slaba pod4 pod 7 pod 3 
Srednja 4-7 7-t 2 3-9 
Dobra 8-12 13-25 10-15 
Bogata nad 12 nad 2S nad 15 

3 VRSTE GNOill IN NAČELA GNOJENJA 

Gnojila se dele v organska in mineralna (rudnin
ska). Od organskih gnojil se v gozdnih drevesnicah 
uporabljajo predvsem hlevski gnoj, kompost, šota in 
podorine (t. i. zeleno gnojenje). Z njimi uravnavama 
delež humusa v tleh in so tudi vir rastlinskih hranil. Od 
vsebnosti in oblike humusa so odvisne tako kemične 
kot tudi fizikalne lastnosti taL Najbolj ugodna je spr
steninasta oblika humusa. Sprstenina povezuje delce 
tal v strukturne skupke, s čimer se izboljšuj eta zračnost 
in vodopropustnost tal. Ima veliko adsorpcijsko sposo
bnost za vezanje vode in hranil, ki pa so rastlinam kljub 
temu lahko dostopne. Zato tlem izboljšuje vodno kapa
citeto in je pomemben trajen vir hranil za rastline. 

Uspešna rast in razvoj sadik sta zelo odvisna od 
ustrezno velike harmonične preskrbljenosti tal ali 
drugih ras tnih substratov z rastlinam dostopnimi duši
kovimi, kalijevimi, fosforjevimi in magnezijevimi spo
jinami. Ta hranila potrebujejo rastline v največjih koli
činah . Njihove deleže v tleh uravnavama predvsem z 
dodaj anjem ustreznih mineralnih gnojil. Na fotografi
jah l in 2 sta prikazani smrekovi sadiki, prva z opti
malno (17 mg N/g suhe snovi) in druga s pomanjkljivo 
(8,4 mg N/g s. s.) preskrbljenos~o z dušikom, ostala 
hranila (P, K, Ca in Mg) pa so v zadostni količini. Eno-

stavna (enojna, posamična) so tista mineralna gnojila, 
ki vsebujejo le eno izmed glavnih hranil: dušik (N), 
fosfor (P) ali kalij (K). Sestavljena (kombinirana) mine
ralna gnojila vsebujejo dve ali vsa tri glavna hranila. 
Trohranili se imenujejo tudi NPK-gnojila. Specialna 
NPK-gnojila poleg dušika, fosforja in kalija vsebujejo 
še druga hranila (npr. magnezij, bor in druga mikrohra
nila) . Uporabljamo tudi apnena, magnezijeva, mikro
hranilna gnojila. 

Glavna branila se tlem nadomešča in dodaja pred
vsem z NPK-gnojili. Če se z NPK-gnojilom ne more 
pokriti vseh potreb po enem ali dveh glavnih hranilih v 
tleh, se manjkajoče količine v tleh praviloma nadomesti 
z enostavnimi mineralnimi gnojiti, lahko pa se jih doda 
sadikam gozdnega drevja neposredno preko listja in 
iglic s foliamimi gnojili. Nekaterih gnojil se ne more 
brez škode mešati med seboj. 

Reakcija tal vpliva na številne lastnosti tal in pojave 
v tleh, kot so biološka aktivnost, bumifikacija organskih 
snovi, dostopnost posameznih hranil in podobno. Dre
vesnice s tlemi, ki so se razvila na karbonatni matični 
podlagi, imajo pogosto probleme s premajhno kislos
tjo tal in preveliko koncentracijo kalcija za optimalno 
rast in zdrav razvoj sadik smrek in drugih acido:filnih 
drevesnih vrst (URBANČIČ 1991). Drevesnice s tlemi 
na nekarbonatni matični podlagi imajo lahko probleme 
s preveliko kislostjo tal ter s pomanjkanjem kalcija 
in magnezija. Z ustrezno izbiro gnojil lahko uravna
varno reakcijo tal, saj nekatere vrste gnojil delujejo 
na tla bazično , nekatere pa tla zakisujejo. Znižanje 
pH-vrednosti tal dosežemo z doslednim gnojenjem s 
fiziološko kislimi mineralnimi gnoji li pa tudi z uvaja
njem podorin. Tlem pa reakcijo zvišamo, če dosledno 
uporabljamo gnojila, ki delujejo fiziološko bazično, 
ali z apnenjem. Če npr. tlem dodamo zmlet dolomit, 
jim zmanjšamo kislost in povečamo preskrbljenost z 
magnezuem. 

l'tcghlmcn. 4 Povprečne vsebnosti hranil v tleh, območja vsebnosti v rastlinah in optimalne vsebnosti hranil v iglicah smreke ter 
listju bukve, izražene v mglg suhe snovi (s. s.) 

Hranilo Povprečne vsebnosti Območje vsebnosti Optimalna prehranjenost Optimalna prehranjen0st 
v tleh za rastline za smreko za bukev 

(g/kg s.s.) (g/kg s.s.) (mg/g s.s.) (rng/g s.s.) 
Dušik 2 12-75 12-17 18-25 
Fosfor 0.8 0.1-10 l.0-2.0 1.0-1.7 
Kalij 14 1- 70 3.5-9.0 5.0- 10.0 
Kalcij 15 ! 0.4-15 

1 
1.5-6.0 4.0-8 .0 

Magnezij 5 
1 

0.7-9 
1 

0.6-1.5 1.0-1.5 
Zveplo 0.7 0.6-9 -1.1 - 1.3 

Legenda: vrednosti so po vzete po Larcherju 1995 1 in po Ingestadu, Hi.ittlu, Bonneauju, Stefanu s sod. v Simončič L 9972 
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' tiha 1. 2: Na levi fotografiji je smrekova sadika, ki ima vsebnost dušika v optimalnem območju ( 17,2 mg/g), na desni fotografiji pa 
smrekova sadika, ki je slabo preskrbljena z dušikom (8,4 mg Ig) (foto : Matej Rupel) 

4 ZAKLJUČEK 

Sadike gozdnega drevja v drevesnicah potrebujejo 
za skladno prehranjenost, uspešno rast in zdrav razvoj 
dovolj rodovitna in ustrezno negovana tla. S pedolo
škimi pregledi ugotavljamo stanje tal in drugih rastnih 
substratov ter prehranjenost sadik. Ta spoznanja omo
gočajo, da lahko ustrezno vzdržujemo in izboljšujemo 
rodovitnost tal in substratov. V drevesnicah si danes 
redno kontrolo rodovitnosti tal in kontrolo preskrb
ljenosti sadik s hranili težko privoščUo, zato se pogo
sto zadovoljijo le z občasnimi pedološkimj pregledi, 
ponavadi le na mestih, kjer imajo večje probleme s 
proizvodnjo sadik. Tak pristop ne omogoča dobrega 
poznavanja stanja in možnosti izdelave kakovostnih 
predlogov za gnojenje in drugih ukrepov, ki so nujno 
pob·ebni za vzdrževanje ustrezne rodovitnosti tal. 

Že tako imajo ugotovitve o rodovitnosti tal in pre
dlogi za gnojenje določene omejitve. Veljajo za pov
prečne lastnosti preiskanih površin, ki so izbrane tako, 
da so homo gene po načinu obdelave in uporabe, lahko 
pa se na njih pojavljajo pomembne razlike v rodovitno
sti, npr. zaradi neenakomernega raztresa gnojil, razlik 
v skeletnosti, pojavljanja zbitosti tal pod plas~o om ice, 
neenakomeme oskrbe z organsko snovjo, občasnega 
zastajanja vode v manjših depresijah ipd. 

Če so v tleh neustrezna razmerja med hranili, se 
med njimi pojavijo različni antagonizmi, ki ovirajo 
njihov sprejem v sadike drevja. Tako se npr. v tleh z 
zelo veliko vsebnostjo kalcija rastlinam zmanjša dosto
pnost kalija, magnezija, fosf01ja, železa, cinka, bora in 
nekaterih drugih mikroelementov. 

Poleg tega tudi optimalna oskrbljenost tal s hranili 
sama po sebi ne omogoča ustrezne dejanske rodovitno
sti tal. Neustrezna vlažnost tal (presuha, premokra tla, 
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zastajajoča voda), prenizke ali previsoke temperah.ire 
tal, anomalije v fizikalnih lastnostih tal, drevesni vrsti 
neush·ezna reakcija tal, biotski stresi zaradi bolezni, 
škodljivcev, konkurence pleve lov ipd. lahko zelo zma
njšajo dostopnost hranjl v tleh in povzročijo majhno in 
nekakovost11o proizvodnjo sadik kljub veliki potenci
alni rodovitnosci tal. Zato so za oceno rodovitnosti tal 
poleg talnih analiz nujno potTebne tudi analize listja 
in iglic sadik, lci nam pokažejo, v kolikšni meti so 
sadike gozdnega drevja uspele izkoristiti talne razmere 
v drevesnicah. 
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Strokovne raz rave 
----~----------------------~ 

GDK: 232.312/.315: 165.3: (497.12) 

Praksa in razvoj v gozdnetn sen1enarstvu in drevesničarstvu 
Saso Z IT. Il *. Robe rt BRU ** . Jani BELE***. 1arina ll f-RM , 1 PL 
PLANTN - l::.K*~'**, Claudine M LL ER*"'***. fl ojka I ~ RAfGHER '***** 

Vlau1m1 r 

Izvleček: 

Žitnik, S., Brus, R., Bele, J., Herman Planinšek, M., Planinšek, V, Muller, C., Kraigher, H.: Praksa in razvoj v gozdnem semenarstvu 
in drevesničarstvu. Gozdarski vestnik, št. 9/2000. V s!ov~nščini, cit. liL 13. 

V prispevku predstavljamo proizvodnjo v semenarstvu in drevesn:ičarstvu, s poudarkom na semene1~u gozdnih drevesnih vrst, 
nabiranju, sušenju in shranjevauju semena ter vzgoji sadik. Predstavljeni so tudi poglavitni problemi posameznih faz proizvodnje 
in njihove možne rešitve. 

Ključne besede: seme, semenenje, nabiranje, shranjevanje, sušenje, sadika, drevesnica, semenarstvo, drevesničarstvo. 

UVOD 

Seme predstavlja mlado rastlino, v kateri so meta
bolni procesi upočasnjeni ali zavrti. Obdana je s semen
sko lupino in preskrbljena s b.ranilnimi snovmi. Seme 
je (povzeto po REGENTU 1980) sestavljeno iz: 
- embrija (sestavljen je iz radikule, plumule, hipokotila 

in kličnih listov), 
- endospenna (predstavlja rezervo hranljivih snovi, 

pogosto je zelo tanek ali ga sploh ni), 
- semenske lupine. 

V semenarski praksi pogosto zamenjujemo plod s 
semenom. Želod, na primer, ni samo seme, ampak tudi 
plod, le da je plodna ovojnica tanka, o!esenela in se 
ne odpira. Seme iglavcev ima endospenn, medtem ko 
seme naših listavcev pogosto nima endosperma. Če 
seme nima endosperma, so rezervne hranilne snovi 
shranjene v kličnih listih, ki zapolnjujejo večino pro
stora v semenu. Na skici 1 je prikazana shematska 
zgradba želoda. 

Pri klitju se iz radikule razvije korenina, iz plumule 
pa rastni vršiček stebla, ki tvori steblo. Pri podzem
nem in prizemnem klitju se hipokotil ne podaljša in 

** mag. S. Ž., univ. dipl. inž. gozd., GI S, Večna pot2, 1000 
Ljubljana, SLO 

* doc. dr. R. B., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za goz
darstvo in obnov lj ive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, 
SLO 

*** J. B., Semesadike, d. d., Prešernova 35, 1234 Mengeš 
**** M. H. P., V. P., Drevesnica Omorika, d. o. o., Koroška 

cesta 44, 2366 Muta, SLO 
***** C. M., INRA, Raziskovalni center Nancy, 54280 

Champenoux, Seichamps, Francija 
****"'*doc. dr. H. K., un.iv. dipL biol., univ. dipl. inž. gozd., 

GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO 
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klični listi ostanejo pod zemljo. Pri nadzemnem klitju 
se hipokot:il podaljša, klični listi se nad zemljo razvijejo 
v prve liste ali iglice, ki se lahko po obliki zelo razli
kujejo od navadnih listov, so pa sposobni fotosinteze. 

2 SEMENENJE GOZDNIH DREVESNlli VRST 

Splošno pravilo je, da najprej, že pri starosti okrog 
1 O let, začnejo roditi drevesa z lahkim semenom, npr. 
breza in jelša, najpozneje, pri starosti okrog 50 let, 
pa vrste s težkim semenom, npr. bukev in hrast. Na 
čas začetka semenenja odločilno vpLivajo tudi zunanji 
dejavniki, med drugim je znano, da začnejo na pro
stem rastoča drevesa roditi precej prej kot drevesa v 
gozdu. 

Poleg tega obrod ni vsako leto enako bogat, ampak 
je večinoma periodičen. To pomeni, da je vsakJh 
nekaj let obrod močnejši (t. i. semenska leta), vmes 
pa so obrodi šibki ali jih celo ni. Za polni obrod 
štej emo 71-1 OO-odstotni o brod, za polovični o brod 
41-70-odstotn i o brod in za delni o brod l 0-40-odstotni 
obrod (ROHMEDER 1972). Svetloljubne vrste, vrste z 
lahkim semenom in na prostem rastoča drevesa obro
dijo pogosteje, sencozdržne vrste, vrste s težkim seme
nom in v sestoju ali senci rastoča drevesa pa redkeje. 
Pomembno je, da naberemo seme takrat, ko je obrod 
močan, in ga shranimo za leta, ko je obrod šibek, ali 
da vzgojimo večje količine sadik. 

Koristno je, če lahko leto polnega obroda napovemo 
že vnaprej. Prva, vendar zelo nezanesljiva napoved je 
možna že prejšnjo jesen, če imamo opraviti z drevesno 
vrsto, pri kateri se cvetni brsti razlikujejo od listnih. 
Večje število cvetnih brstov natmeč posredno že lahko 
napoveduje močnejše cvetenje. Slednje je npr. mogoče 
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plodna ovojnica 

/.menskaov~ 

klična lista 

plumula, radikula, bipokotil 

vzdolžni prerez prečni prerez 

ltca 1 Zgradba želoda doba (povzeto po REGENTU 1980) 

pri vseh vrstah brestov in pri divji češnji, kjer so cvetni 
brsti v primerjavi z listnimi izrazito okroglasti, manj 
zanesljivo pa je npr. pri tisi, kjer so ženski brsti precej 
podobni lislnim. Večkrat je pomemben tudi položaj 
brstov na poganjku; p1i češnji cvetni brsti praviloma 
izraščajo na kratkih poganjkih, pri tisi pa na spodnji 
strani lanskega poganjka, kjer so listni brsti redkejši . 

Zanesljivejše so lahko poznejše ocene obroda na 
osnovi številčnosti cvetov. Pri tem moramo upoštevati, 
da za začetno rast ploda pogosto zadostuje že opraši
tev (tudi s pelodom nekompatibilnih vrst), medtem 
ko mora za trajno rast ploda priti tudi do oploditve 
(v kolikor ni partenokarpije) (DENFER 1 ZIEGLER 
1988).Tudi v tej fazi gre še vedno za ocene, saj je dejan
ski obrad močno odvisen od številnih zunanjih dejavni
kov, ki lahko bistveno vplivajo na (oe)uspešnost oplo
ditve ali pa tako poškodujejo že oplojeni cvet, da se 
ne razvije v plod. Med zunanjimi dejavniki, ki največ
krat povzročijo slab o brod kUub močnemu cveten ju, so 
nizke temperature, dolgotrajna suša med cvetenjem ali 
v zgodnjem razvoju ploda, napadi rastlinskih bolezni 
ali žuželk. Zanesljivejša ocena je torej pri naših vrstah 
večinoma mogoča šele takrat, ko so plodovi že dobro 
razviti, oziroma 15-30 dni preden dozorijo. 

Pogosto je vprašanje primernega časa nabiranja 
semen. Na splošno veUa, da lahko čas nabiranja odlo
čilno vpliva na poznejšo sposobnost klitja. Plodovi so 
lahko tudi pomembna hrana za gozdne živali, zato je 
za semenarsko prakso koristno, da jih naberemo takoj, 
ko dovolj dozorijo. Pri divji češnji je to npr. junija 
ali julija, pri tisi in vrstah iz rodu Sorbus septembra 
ali oktobra, pri drobnici (PyYUs pyraster (L.) Bargid.) 
oktobra ali novembra. 
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3 NABIRANJE SEMENA 

Seme listavcev pridobivamo na različne načine. 
Najenostavnejše je pti vrstah, pri katerih se seme pobira 
s tal. V nadaljevanju predstavljamo nekaj posebnosti 
nabiranja semena oziroma plodov nekaterih gospodar
sko najpomembnejših drevesnih vrst 

-Dokaj uspešno je ročno nabiranje žel oda hrastov. 
Pomemben je pravi čas nabiranja, kajti pred zdravimi 
plodovi začnejo najprej odpadati prazni in črvivi plo
dovi. Časovni interval nabiranja je odvisen od kli
matskih razmer. temperature in vlage, kajti ob ugodni 
kombinaciji obeh začne seme hitro kaliti (predvsem 
graden). Dopustno je še zbiranje plodov s kal čki dol
žine do 1 ern. Pri močnem napadu plodov z ličinkami 
žuželk (predvsem vrste Balaninus) dosežemo zahte
vano kakovost s potapljanjem plodov v vodo. Najbolje 
je, da nabrane plodove takoj pose jemo v drevesni ci, saj 
je dolgotrajnejše shranjevanje problematično (opisano 
v nadaljevanju). 

- Ročno nabiranje bukovib plodov (žisa) je zamu
dno. Zaradi trikotne oblike žir težko primemo s prsti. O 
(ne)učinkovitosti takega načina zbiranja pove podatek, 
daje zbiralec ob slabem obrodu v dveh dneh zbral le 1 
kg plodov. Zato zbiralci v sestoj ih, kjer je obrad, pred 
od padanjem žira počistijo tla pod drevesj. Ko plodovi 
odpadejo, jih pometejo, z velikimi rešeti ločijo žir 
od ostalih primesi in s potapljanjem v vodo dobijo 
čisto, polno seme (plodove). Zračno suh žir (še vedno 
okoli 30% vlage) očistimo z vetromlinom do skoraj 
1 OO-odstotne polnosti. Do pd preme se brani na tleh v 
zračnem prostoru, v največ 1 O ern visoki plasti. Potre
bno je vsakodnevno mešanje, sicer žir hitro splesni. 
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Najboljša je takojšf\ia setev. 
-Plodove javorja in jesena (gre za krilate oreške

samare) nabiramo s tresenjem. Obiralci razprostrejo 
pod drevo ponjave, eden spleza na drevo in s palico 
klati po vejah. Na tleh ročno ločijo listje od plodov, 
in plodove z mrežami še dodatno očistijo. Takšni plo
dovi so že pripravljeni za setev. Za skladiščenje jih še 
dodatno posušimo in shranjmo v PVC-vrečah. 

- S tolčenjem po vej ab nabiramo tudi plodove divje 
češnje. Še isti danj ih moramo razkoščičiti, sicer pride 
do vrenja, ki uniči kalivost. Z dvakratnim namakanjem 
v vodi odstranimo prazne in črvi ve plodove. Ker zadrži 
koščica v sebi še veliko vlage, seme sušimo v senčnem, 
zračnem prostoru najmanj 3 tedne, če ga želimo skla
diščiti, dmgače pa gre seme takoj po namakanju v vodi 
v drevesnice. 

- Seme iglavcev (smreka, jelka, črni bor, macesen) 
je v storžih, ki jih je potrebno po trgati z vej . Obiranje na 
stoječih drevesih spada med najtežja dela v gozdarstvu. 
Pri plezanju si obiralci pomagajo s krampižarji, gasil
skimi varnostnimi pasovi in lahkimi aluminijastimi les
tvami, ki so sestavljive. V krošnji se obiralec z varno
stnim pasom priveže okoli debla, z rokami trga storže 
in jih meče na tla. Njegov pomočnik pobira storže, jih 
daje v vreče in jih nosi do kamionske ceste, kjer jih 
skladišči do prevoza v sušilnica. 

Postopki dela pri zbiranju semena za Zavod za 
gozdove Slovenije (ZGS): 

Sestoj, v katerem se namerava zbirati seme, si s 
predstavnikom obiralcev ogledajo predstavniki ZGS 
in Gozdarskega inštituta Sloveruje (GIS). Če v semen
skem sestoju n.i obroda, se lahko določi začasni semen
ski sestoj, v katerem je obrad. Med samim zbiranjem 
vršijo kontrolo predstavniki ZGS. Po končanem zbira
nju in dodelavi semena se pošlje vzorec semena v ana
lizo na GIS, kjer izdajo certifikata o izvom in kakovosti 
semena. 

Nekateri problemi pri zbiranju semena: 
Največja težava je pridobivanje infonnacij o o brodu 

posamezne vrste in njihovo preverjanje. To privede 
zlasti jeseni, ko se nabira semena več vrsc, do poma
njkanja časa oziroma usklajenosti pri izbiri sestojev. Pri 
zbiranju semena iglavcev zaenkrat kakšnega večjega 
problema še ni, razen tega, daje pri smreki in macesnu 
obrad izostal že več let. Pri ponovnem večjem o brodu 
smreke in v želji, obnoviti zalogo v hladilnici, bo zaradi 
majhnega števila obiralcev potrebno v določenih sesto
j1h izvršiti sečnjo in na tak način priti do storžev. 

Znatno večji problemi se pojavljajo pri zbiranju 
semena listavcev. Pri vrstah, pri katerih seme pobiram o 
s tal, so glavni problemi bogata podrast, grmovni sloj 
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in kamnitost tal. Prablematičenje tudi dosedanji način 
gospodarjenja s semenskimi sestoji oziroma njihov 
izbor, pri katerem se upošteva predvsem videz drevesa 
in sestaja, krašnja pa je zaradi tega slabo razvita in 
proizvaja le majhne količine semena. To pride najbolj 
do izraza pri semenu, ki ga pridobivamo s tolčenjem 
po vejah. V takem sestojuje dejansko nemogoče priti 
do semena. 

Zbiranje semena z žetjavi, s polaganjem mrež pod 
drevesa, s strojnim tresenjem in pobiranje semena s 
pomočjo sesal nikov zaradi drage investicije in majhne 
količine semena, ki jo potrebujemo, zaenkrat še ne 
pride v poštev. 

4 SUŠENJE SEMENA 

Seme je živ organizem. Vsaka napaka pri dodelavi 
semena lahko vpliva na spremembe vitalnosti, kalivosti 
in dormantnosti. V sak posamezen postopek pri dode
lavi in shranjevanju semena je potrebno raziskati v 
laboratorijskih razmerah in ga v količinsko povsem 
drugačnih razmerah razviti v praksi. Poleg razlik med 
vrstami obstajajo tudi razlike v fiziologiji semen iz 
različnih partij semena, različnih akcesij, nabranih v 
različnih semenskih objektih v različnih letih obroda 
in ob različni kakovosti obroda. Od časa in metode 
nabiranja semena, kjer velja posebna pozornost nepo
škodovanju matičnega sestaja, čiščenja, raznih načinov 
predhodnega treti ranja semen idr. postopkov pri dode
lavi semena omenjamo predvsem postopek sušenja. 

Sušenje je eden najbolj zahtevnih postopkov pri 
dodelavi semena. Za shranjevanje semena je pii poro
čljiva seme čimbolj izsušiti. Stopnjo izsušitveje potre
bno določiti za vsako vrsto posebej. Bolj posušeno 
seme se lahko shranjuje pri nižji temperaturi in dlje 
časa. 

S sušen jem je potrebno začeti takoj po č]ščenju ali 
po potrebi po odstranitvi plodne ovojnice. Sušiti je 
potrebno pri nizkih temperaturah, po možnosti med 
15 in 20°C, s pretokom zraka, ob nizki relativni zračni 
vlagi (idealno pod 10% relativne vlage (RH)) v pros
toru, v tenkih plasteh, natančno do določenega odstotka 
vlage. Po podatkih v literaturi se npr. bukov žir pri 
dolgotrajnem shranjevan ju ( 1 O let) optimalno shranjuje 
pri 8-9-odstotni vlažnosti in pri -5 do ~10°C (SUSZKAs 
sod. 1996). Razlika 1 %vlažnosti lahko pomeni neso
razmerno veliko spremembo v kalivosti semena po 
shranjevanju oziroma l %višja vlažnost lahko zahteva 
približno 1 oc višjo temperaturo shranjevanja. 

Razmerja med preživetjem semena, časom shra
njevanja, temperaturo in vsebnostjo vlage v semenu 
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kvantificira naslednja. fonnula (po HONGU in ELLISU 
1996): 

kjer je v verjetni odstotek preživetja semena pop 
dneh shranjevanja prim% vlažnosti semen in pri FC, 

K, je konstanta, odvjsna od pmtije semena, KE, Cw, 
eH in CQ pa so konstante preživetja, odvisne od vrste 
semena ali plodov. Ta enačba nakazuje, kako je preži
vetje sušljivih ( ortodoksnih - razlaga pojma je v nada
ljevanju članka) vrst semena v zračno suhem shranje
vanju odvisno od pogojev okolja, v katerem je seme 
shranjeno. 

V praksi se med sušenjem lahko testira vlažnost 
semena oziroma ugotavlja, alije seme že doseglo zaže
leno izsušenost (DM %), s tehtanjem. Potrebno je poz
nati izhodiščno vlažnost semena (M %), ki se jo določi 
s tebianjem, sušenjem pri l03°C 17 + 1 ur in ponov
nim tehtanjern (po protokolih ISTA 1999). Kontrola 
izsuševanja do zaželene vlažnosti temelji na naslednji 
fonnuli (po HONGU in ELUSU 1996): 

Teža semena (g) p1i zaželeni vlažnosti 

DM o;; = ( 1 OO- začetna M %) x začetna teža semena (g) 
0 (100- DM %) 

Primer: 125,3 g semena z vlažnostjo 52,1 %želimo 
posušiti na IS-odstotno vlažnost. Izračun: 

Teža semena pri IS-odstotni vlažnosti= 

= ____ 0:....:..00.::...,..---=5---'2':..:...1 ..:_:%L._) - p 5 3 7 o 61 
(100- 15 %) x - , g = , g 

Zelo problematično je npr. sušenje želoda. Želod 
sušijo tako, da ga začasno shranijo v suhem in pokri
tem prostoru, v katerem je omogočeno izmenjavanje 
zraka. Plast želoda ne sme biti debelejša od 15 cm. Če 
je debelejša ali če izmenjave zraka rti, p1ide do vnetja. 
Zaradi velike vlažnosti ob nabiranju želod intenzivno 
diha in pri tem se sprošča toplota. Če se ta ne odvaja 
dovolj hitro, se lahko temperatura v želodu dvigne tudi 
do 70°C (MESSER 1960), pojavi se vnetje in nato 
izguba vitalnosti želoda (SUSZKAs sod. 1996). Zaradi 
odvajanja toplote in zaradi učinkovitejšega sušenja se 
mora želod pogosto premešati. Pred trajnim shranje
vanjem ga posušijo do vlažnosti okrog 45 %. 

Pomemben je tudi postopek ponovne rehidracije 
semen ob koncu shranjevanja, saj lahko ob nabreka
nju (imbibiciji, to je vsrkanju vode v seme) pride do 

mehanskih poškodb semena. Zato pogosto predpisujejo 
postopek v l OO-odstotni RH, vendar ne v neposrednem 
stiku z vodo. 

Prav vsak postopek pa je potrebno razviti v labora
toriju in ga naknadno izpopolniti za prenos v prakso 
oziroma za dodelava (in shranjevanje) velikih količin 
semena. 

5 SHRANJEVANJE SEMENA 

Shranjevanje semena je eno ključnih in najbolj pro
bleroatičn.ib področij v semenarstvu. Seme lahko shra
njujemo kratkoročno, od nabiranja do setve, ali pa dol
goročno, tj. več let ali celo desetletij. Dolgoročno shra
njevanje se uporablja zaradi zagotavljanja semena v 
letih, ko ni obroda, saj večina dreves obilno obrodi 
neredno v razmiku nekaj let. Zaradi negativnega vpliva 
človeka na naravo in klimatskih sprememb postaja vse 
bolj pomembno tudi vzpostavljaf\ie in vzdrževanje goz
dnih genskih bank, kjer ima dolgoročno shranjevanje 
eno ključnih vlog. 

V preteklosti se je v Sloveniji shranjevale predvsem 
smrekovo seme, ki ga lahko brez problemov shranju
jemo več desetletij (PAVLE 1995, KRAIGHER s sod. 
2000). V zadnjih letih zaradi povečevanja deleža listav
cev v obnovi s sadnjo (GRECS 1996, 1997) potrebe 
po shranjevanju semena listavcev vse bolj naraščajo. 
Vendar je shranjeva~e semena večine listavcev proble
matično . 

Glede na sposobnost dolgotrajnega shranjevanja 
razdelimo semena v dve skupini. V prvi skupini, z 
imenom ortodoksna semena (v razpravo predlagamo 
slovens.ki izraz sušij iva semena), so semena, katerim se 
v končni fazi dozorevanja vlažnost bistveno zmanjša 
(FINCH-SAVAGE 1 BLAKE l994). Po obiranju jih 
lahko v nadzorovanih razmerah še dodatno posušimo 
do nekaj odstotkov vlažnosti in nato shranimo p1i tem
peraturah globoko pod 0°C. V teh razmerah sta razvoj 
patogenih gliv in biokemijska dejavnost v semenih 
skoraj popolnoma zaustavljena. Zato lahko ta semena 
ohranimo več let brez občutne izgube vitalnosti. 

V drugi skupini, z imenom rekalcitrantna semena 
(predlagamo slovenski izraz nesušljiva semena), so 
semena, katerim se med dozorevanjem vlažnost bis
tveno ne zmanjša (ROBERTS 1973). Zato imajo 
semena po odpadu veliko vlažnost; ta znaša nad 40 %. 
V umetnih razmerah jim ne moremo dodatno zmarijšati 
vlažnosti, ne da bi se jim pri tem vitalnost občutno 
zmanjšala. Zato jih ne moremo shranjevati pri tempe· 
ra turah globoko pod 0°C, ker bi voda v semenu zmrz
nila, kristali vode pa bi poškodovali tkivo (BERJAK 1 
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PAMMENTER 1997, McKERSIE 1 LESHEM 1994). 
Ta semena se zato shranjujejo p1i temperaturah okoli 
ooc. V teb razmerah sta razvoj patogenih gliv in bioke
mijska dejavnost v semenu le upočasnjena. Zato lahko 
semena shranjujemo brez občutne izgube vitalnosti le 
nekaj mesecev oziroma do naslednje pomladi. 

Semena delimo tudi na donnantna (v razpravo 
predlagamo slovenski izraz počivajoča semena) in 
nedonnantna (predlagamo izraz nepočivajoča semena) 
(REGENT 1980). Nepočivajoča(nedonnantna) semena 
v ugodnih razmerah (toplota, vlažnost) takoj vzklijejo. 
Počivajoča ( donnantna) semena pa v ugodnih razmerah 
vzklijejo šele, ko je odpravljen vzrok dormantnosti 
(neprepustnost semenske lupine, nedozorelost em bri ja, 
prisotnost inhibitorjev rasti itd.). Odpravijanje dorman
tnosti v nadzorovanih razmerah imenujemo stratifika
cija. Ločimo hladno stratifikacij o, lci poteka pri nižjih 
temperaturah, in toplo stratifikacij o, ki poteka pri višjih 
temperaturah, obe stratifikacij) pa potekata v vlažnem 
mediju. 

Obstajajo vse možne medsebojne kombinacije 
zgoraj navedenih skupin semena (SUSZKA s sod. 
1996). Zaradi tega je razvijanje optimalnih metod shra
njevanja semena zelo kompleksna in težavna naloga. 

Trenutno na Gozdarskem inštitutu Slovenije razi
skujemo in razvijamo naslednje metode shranjevanja 
semena in odstranjevanja dormantnosti: 
- raziskave fi tinske kisline v povezavi z razpoložljivim 

fosforjem v tleh pri daljšem shranjevaoju želoda, 
- shranjevanje želoda pri nizkih temperaturah do 

_goe , 

- stratifikacijo žira brez medija, 
- večletno shranjevanje jelovega semena pri različnih 

temperaturah. 

6 VZGOJA SADIK GOZDNEGA DREVJA 

Vzgoja sadik gozdnega drevja je večleten proces, v 
katerem si sledijo posamezne faze vzgoje: setev, presa
jevanje sadik, oskrba večletnih sadik, izkop in priprava 
sadik za prevzem. 

Zemljo pripravljamo za setev že s setvijo rastlin za 
zeleno gnojenje. Rastline za zeleno gnojenje tla obo
gatijo s humusom, nekatere vrste odganjajo nematode, 
druge imajo sposobnost veza ve dušika . Oranje je prva 
groba priprava tal, ki je osnova za nadaljnjo obde
lavo. Pred oranjem zemljo po gnoj imo z uležanim hlev
s.ldm gnojem. Zemlji lahko dodamo tudi koncentrirana 
organska gnojila. Spomladi zemlji dodamo tudi mine
ralna gnojila. Že v predpripravi tal občasno dodajamo 
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fungicidna, insekticidna in herbicidna sredstva. Preo
rana tla zdrobimo z brananjem ali frezanjem. Na tako 
obdelani zemlji začnemo oblikovati gredice. V gredice 
z obročkastim valj em vtisnemo vrstice, v katere pose
jemo seme. Pred setvijo poškropimo gredice z dezinfe
kcijskim sredstvom, da dosežemo boljši uspeh setve. V 
primeru, da je zemlja suha, jo pred setvijo zal ij emo. 

Setev je lahko ročna ali strojna. Po setvi seme pokri
j emo. Zelo pomembna je debelina pokrovnega materi
ala. Za pokrivanje lahko uporabljamo: mešanico žago
vine in mivke, žago vino, zemljo. Po setvi in pokriva
nju gredice povaljamo tako, da se seme bolj prileže 
v zemljo. Takoj , ko je setev zaključena, začnemo zali
vati. Po prvem zalivanju setve škropimo s fungicidi . 
To je potrebno vsaj še dva meseca po setvi . Fungicide 
večkrat menjamo; na ta način zajamemo širok spekter 
glivičnih bolezni. Plevel moramo sproti odstranjevati s 
setvene površine. Setev je potrebno dognojevati . 

Ozimljenje sadik je potrebno zaradi zmrzali, ki 
dviga sadike. Ozimimo predvsem manjše sadike, ki 
imajo krajši koreninslci pletež. Sadike ozimimo z žago
vino. 

Naslednje leto, ko so sadike stare dve leti , se oprav
ljajo naslednja opravila: 
- spomladansko dognojevanje z umetnimi gnojiti , 
- pletev sadik, vendar se izvaja redkeje, saj so sadike 

dovolj goste in zastirajo površino, 
- zalivanje sadik le po potrebi ob daljših sušnih obdob

jih, 
- redno ščitenje sadik s fimgicidi proti glivičnirn bolez

mm. 

Presajevanje semenk opravljamo spomladi, pri 
smreki pa v glavnem poleti. Pri presajevanju semenk 
moramo vedeti, kakšna je ciljna vzgojna oblika sadik, 
ki jih presajujemo. Od vzgojne oblike je odvisno število 
sadik na enoto površine. Te pa so lahko naslednje: 1 + 1, 
1+2, 2+2, 2+3. 1/2 ali 1+2 so simboli, ki nam povedo 
starost sadike, in sicer: 1 leto in 2 leti. To porneru, da 
je sadika rastla kot semenka 1 leto in kot presajenka 2 
leti. Skupna starost sadike je 3 leta. 

Oskrba večletnih sadik se nanaša na oskrbo vseh 
presajenih sadik in tudi na večletne podrezane sadike. 
Spomladi opravimo osnovno dognojevanje s komplek
snimi gnojili. Preden začnejo sadike odganjati, zati
ramo plevel s herbicidi, ki so selektivni . Opravimo 
tudi medvrstično rahljanje, s čimer zadržujemo rast 
plevela. Občasno poruvamo večje pleve le, ki ostanejo 
med sadikami v vrsticah. Sadike tudi redno ščitimo 
pred boleznimi. 

393 



Z1tnik. S .. Bns. R .. 11ele. J .. 1 kmmn P l unm.S~k M .. Plunmsek .. V Mull~: r. C .. Kr:~igh~r. H .. PrJI,s::J m ru, ~' ... 

Izkop sadik, ko so le-te primerno velike oziroma 
stare, predstavlja zaključno fazo pri vzgojj sadik. 
Večino sadik izkopljemo strojno. Sadike potem raz
dvojimo in sotiiramo. Sadike sortiramo po velikosti 
in kakovosti. Zavržemo vse poškodovane ali dmgače 
neprimerne sadike. Sadike po potrebi obrežemo, preš
tejemo in zvežemo v šope ter zakopljemo v zemljo. 
Sadike, lU se skladiščijo v hladilnici, pakiramo v vreče 
in jih odlagamo v hladilnici. Tako uskladiščene sadike 
pri +2° C počakajo na oddajo. 

Kakovost11a sadika pomeni sad iko, ki je po izvolU 
in vzgojni obliki primerna za posamezno rastišče, kije 
zdrava in vitalna in ki je v posebnih primerih lahko 
ludi kolonizirana s primernimi koreninskimi simbi
onti. V preteklosti je bilo izvedeno večje število študij 
izsnšenosti sadik iglavcev ob sadnji, sadike listavcev 
pa večinoma še čakajo na prioritetni listi razvojnih 
raziskav. Večjo pozornost bi bilo potrebno posvetiti tudi 
zaščiti in ekonomičnosti zaščite sadik pred divjadjo. 

7 ZAKLJUČEK 

Obnova s sadnjo je ena ključnih faz v gospodarje
nju z gozdom, kjer se oblikuje zasnova za stabilnost 
in kakovost odraslega gozda, zato sta semenarstvo in 
drevesničarstvo zelo pomembni področji gozdarstva. 
Čeprav je delež obnove s sadnjo v primerjavi z naravno 
obnovo majhen in bo v bodoče še manjši, pa je zaradi 
možnih izrazitih negativnih vplivov neprimerne sadnje 
(nep1imerna provenienca, neprimerna genska pestrost, 
neprimerna vitalnost ter kakovost semena in sadik ... ) 
na bodočo stabilnost in kakovost gozda zelo pomem
bno kakovostno in strokovno delo na področju seme
nm-stva in drevesničarstva. Zelo pomembno je tudi 
raziskovalno delo na tem področju, saj je predvsem 
znanje na področju obnove s sadnjo listavcev pomanj
kljivo. Znanje pa je osnova za kakovostno in strokovno 
delo. 
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Nega scn1enskih sestoj ev na pr i1neru štirih bukov ih setnenskih s esto · ev 
, vzhodni Sloveniji 

l. ODERLAP-KRANJC*. i\ . BREZ I ~AR** 

Izvleček: 

Oderlap-Kranjc I., Breznikar, A.: Nega semenskih sestojev na primeru štirib bukovih semenskih sestojev v vzboduj Sloveniji. 
Gozdarski vestnik, št. 9/2000. V slovenščini , cit. lit. 8. 

Prispevek podaja osnovne usmeritve za nego semenskih sest o jev. Semenski sestoji so sestoji s prilagojenim ciljem gospodarjenja, 
ki obsega v prvi vrsti proizvodnjo kakovostnega semena z odlično genetsko zasnovo. Negovalni ukrepi v semenskih sestoj ih so tako 
usmerjeni v selekcijo dreves glede na določene ciljne lastnosti , v poveče,vanje obroda semena. v vzdrževanje ustrezne strukture sestoja, 
v varovanje genetske pestrosti in v povečevanje vrednosU1ega prirastka sestaja. 

Ukrepi 11ege semenskih sestojev so ponazorjeni na primeru štirih bukovib semenskih sestoj ev v vzhodnem delu Slovenije. 

Ključne besede: semenski sestoj, nega sestoja, dedno pogojen znak. selekcija, gozdnogojitvenj ukrep. 

UVOD 

Semenski material za obnovo gozdov s sadnjo v 
Sloveniji v glavnem ptidobivamo iz semenskih sesto
jev. Semenski sestoji gozdnih drevesnih vrst so sestoji 
s prilagojenim ciljem gospodaijenja, ki obsega proiz
vodnjo kakovostnega semena z odlično dedno zasnovo 
ob sočasnem uresničevanju drugih gozdnogojitvenih 
ciljev. Seme iz naših semenskih sestojev po evropski 
shemi kategorizacije gozdnega reprodukcijskega mate
riala v večini primerov ustreza kategoriji "izbran 
semenski material" (KRAIGHER 1996). Za seme te 

kategorije je znana provenienca, izhodiščni material 
(semenski sestoj) pa je izbran na osnovi fenotipskih 
značilnosti posameznih dreves. Trajnosll1o, mnogona
mensko in sonaravne gospoda1jenje z gozdom zahteva 
pri obnovi s setvijo in sadnjo dosledno upoštevanje 
porekla semena in selekcijo semenskega materiala, ki 
bo s svojo genetsko zasnovo sposoben uresničiti vse 
gozdnogospodarske cilje v bodočem gozdu. Vrsta ukre
pov v semenskih sestoj ih tako sodi na področje žlaht
njenja gozdnega drevja. Z žlahtnjen jem skušamo izbo
ljšati genetske zasnove ptihodnjih populacij gozdnega 
drevja v skladu s predvidenimi cilji, obenem pa ohraniti 
široko genetsko pestrost, ki bo populaciji in vrsti zago
tavljala varnost v primeru nepredvidljivih sprememb 
v okolju. 

V prispevku podajamo nekaj primerov načrtovanja 
in izvedbe negovalnih ukrepov v bukovih semenskih 

* I. O. K., univ. dipl. inž. gozd., ZGS, OE Celje, Ljubljanska 
13, 3000 Celje, SLO 

** mag. A.B., univ. dipl. inž. gozd., ZGS, OE Ma1ibor, 
Tyrševa 15, 2000 Maribor, SLO 
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sestojih. Trije obravnavani semenski sestoji ležijo v 
GGO Celje, eden pa v GGO Maribor. 

2 ANALIZA STANJA IN OVREDNOTENJE 
SEME)I"SKJH SESTOJEV 

Analiza stanja je osnova načrtovanja negovalnih 
ukrepov v semenskih sestoj ih. Detajlna analiza stat~a 
gozdnega sestaja se izvede že v samem postopku izbire 
sernensk.lh sestojev posameznih drevesnih vrst. 

Analiza stanja obsega: 
- ocenjevanje in presojo infonnacij o rastišču in ses~ 

to ju; 
- analizo kakovosti sestaja na osnovi fenotipa posa

meznih osebkov; 
- analizo sestoj ev obravnavane drevesne vrste v okolici 

semenskega sestaja. 

Osnovne infonnacije nam pomagajo oblikovati 
ustrezen dolgoročni gozdnogojitveni cilj za semenski 
sestoj in seznam gozdnogojitvenih ukrepov, s katerimi 
bomo ta cilj dosegli. 

V preglednici l so navedeni osnovni podatki vseh 
štirih obravnavanih bukovih semenskih sestojev. 

Analiza kakovosti sestaja na osnovi fenotipa posa
meznih osebkov je podlaga za načrtovanje ukrepov, 
s katetimi bomo izboljšali genetsko strukturo sestoja, 
oziroma za žlahtnjenje določene gozdne drevesne vrste. 
Cilji žlahtnjenja določene drevesne vrste so oprede
ljeni z lastnostmi, ki jih pri tej vrsti želimo izboljšati, 
programi žlahtnjen ja pa določajo metode, postopke in 
selekcijske krite1ije, s katerimi bomo genetsko izboljša
nje dosegli. Program žlahtnjenja se oblikuje za vsako 
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PrcglellnH.:;J l · Osnovni rastiščni in sestojni podatki bukovib semenskih sestojev L: 114, L: 113, L: 76 (GGO Celje) in L: 151 (GGO 
Maribor) 

Semenski sestoj L: 114 L: 113 L: 76 L: 151 
(reg. štev.) 
GGO Celje Celje Celje Maribor 
GE Ponikva Ponikva Rog. Slatina Osankarica 
Drevesna vrsta bukev bukev bukev bukev 
Semenarska enota B- 3k B -2k B- 5s B- 8s 
Kategorija reprod. materiala izb rao izbran izbran izbran 
Izvor naraven naraven naraven naraven 
Nadmorska višina 650-700 m 500 m 1 300-350 m 1 1180-1270 m 
Gozdna združba Eneaf!_hyllo-F aJ;etum H acquetio-F aKe tum 

1 
Luzulo-FaKelum _j Savensi-F aKelum 

Matična podlaga apnenec 
Tla _Q_okarb. tjava 

1 

Površina sestoja 8 1 ba 
Delež drevesnib vrst bu. 90 %, g. ja. 5 %, 

r. bo. 2 % sro. 3 % 
Mešanost sestoina 1 

Razvojna faza debeljak 
Starost 70-80 Jet 
Zasnova bogata 
Sklep tesen do oonnalen 
Negovanost. dobra 
Lesna zaloga 450m3/ba 
Prirastek 9,0 m3/halleto 

d.revesno vrsto posebej. Pri določeni drevesni vrsti bi 
želeli izboljšati vse tiste lastnosti, ki prispevajo k ure
sničevanju gozdnogospodarskil1 ciljev, ki so in bodo 
postavljeni pred določen gozd, izboljšamo pa lahko le 
tiste, ki so pod genetsko kontrolo in se uveljavljajo pri 
potomstvu ne glede na vplive okolja. 

V obravnavanih bukovih semenskih sestojib smo 
tako določili deleže bukovih osebkov s tistimi zunanjimi 
znaki, ki so pomembni za bodoče bukove populacije. 
Seznam evidentiranih morfoloških in fenološklh znakov 
ter njihova analiza sta razvidna iz preglednice 2. 

Analiza kakovosti sestojev iste vrste v okolici 
semenskega objekta je potrebna zaradi preprečevanja 
dotoka genov z nezaželenimi (negativnimi) lastnostmi 
iz sosednjih populacij . Mešanje dednega materiala pri 
spolnem razmnoževanju in pretok genov med popula
cijami sta pri gozdnem drevju prisotna na večjih razda
ljah. Gozdne drevesne vrste se večinoma oprašujejo z 
vetrom. Izraziti minus sestoji iste drevesne vrste morajo 
tako biti na oddaljenosti, ki ne omogoča več opraševa
nja semenskega sestaja s pelodom iz tega vira. 

3 CILJI NEGE SEMENSKIH SESTOJE V 

Z dolgoročnim gozdnogojitvenim ciljem v semen
skem sestoju določimo tisto njegovo bodoče stanje, 
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apnenec mic. peščeni silikat 
pokarb. rjava kisla Ijava kisla tjava 

1,8 ba 3,5 ha 8 5 ha 
bu. 100% bu. 90%, gr. 10% bu. 89 %, srn. 8 %, 

je. 1 %. g. ia. 2% 
sestojna sestoiua 1 sestoina 
debeljak debeljak debeljak 

100-120 let 120-130 let 100-120 let 
bogata dobra bogata 

rahel do vrzelast normalen do rahel normalen 
dobra srednja odlična 

400 m3fha 460m3/ha 443 mlfha 
8 O mlfba!leto 7.5 m3/ha/leto 7,9 ro3/halleto 

ki bo zadovoljilo naše potrebe. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da semenski sestoj uresničuje še več funkcij 
kot nonnalni gospodarski gozd. Tako je dolgoročni 
gozdnogojitveni cilj sestavljen iz več komponent 
l. proizvodnje semenskega materiala z izvrstno genet

sko zasnovo, 
2. dolgoletne proizvodnje čimvečjih količin kakovo

stnega semena, 
3. zagotavljanja optimalnih pogojev za nabiranje 

semena (ustrezna struktura sestaja), 
4. izpolnjevanja lesnoproizvodnih funkcij sestaja 

(semenski sestoji so sestoji s posebno kakovostjo 
lesne mase, zato je pomen tega cilja posebej pou
daljen), 

5. uresničevanja vseh ostalih funkcij gozda, kot so 
varovalne in socialne funkcije (njihov relativni 
pomen je rezultat ovrednotenja v širšem pros
toru). 

Pri oblikovanju dolgoročnega gozdnogojitvenega 
ciija v določenem semenskem sestoju je zelo pomem
bno usklajevanje posameznih komponent cilja. Tako je 
na primer genetsko izboljšanje pri selekciji tem ~~ečje, 
čim močnejša je selekcija. Močna selekcija v debelja
kih pa ni v skladu s ciljem povečevanja vrednostnega 
prirastka sestaja. 
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Prcg leumLa 2: Analiza nekaterih pomembnih morfoloških in fenoloških znakov v 
obravnavanih bukovih semenskih sestojih 

ZNAK 

Dolžina 
krošnje 

Oblika 
krošnje 

Debelina 
vej 

Cisto st 
debla 

Polno
lesnost 

Vitalnost 

Cas 

nivoji znaka 

>1/4 
J,'4-l/2 
> r/2 
odlična 

prav dobra 
dobra 
slaba 

zelo slaba 
tanke 

srednje 
debele 

zelo debele 
odlična 

prav dobra 
dobra 
slaba 
odlična 

dobra 
slaba 

zelo slaba 
je ni 
nizka 

srednja 
visoka 
ravno 
rahla 
močna 

odlična 

prav dobra 
pojemajoča 

slaba 
notmalen 

o zen 

75 65 
10 20 25 
15 20 15 
60 65 50 
15 10 20 
10 5 JO 

5 
20 20 20 
70 50 40 
10 30 35 

5 
40 20 

_ 1_0_ 

35 70 45 
20 10 30 
5 15 

70 60 40 
20 40 50 
10 10 

85 95 70 
10 5 20 
5 10 

80 95 85 
15 5 5 
5 10 
80 1 90 60 
20 10 20 

15 
5 
1 
1 

4 NEGOVALNI UKREPI V SEMENSKIH SESTOJIH 

4.1 Glavne smernice pri izvajanju negovalnih 
ukrepov v semenskih sestojih 

Negovalni ukrepi v semenskih sestoj ih so usmerjeni 
predvsem v: 
- selekcijo glede na določene ciljne lastnosti, 
- povečevanje obroda semena, 
- vzdrževanje ustrezne strukture sestoja, 
- varovanje genetske pestrosti, 
- povečevanje vrednostnega prirastka sestoja. 

Ukrepi usmerjene selekcije so pri redčenjih v 
semenskih sestojih posebej poudarjeni. Selekcija je 
proces, ki neprestano poteka v naravnih populacijah in 
je gonilna sila evolucije. Masovna selekcija je glavni 
ukrep v semenskih sestoj ih, ki izboljšuje genetsko stru
kturo populacije v smislu želenih lastnosti pri določeni 

r,rmlV !=iR 1?0011\ Q 

75 
15 
10 
30 
40 
10 
10 
10 
20 
60 
15 

- 40 
30 
20 
10 
50 
30 
20 

7 
80 
10 
10 

91 
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gozdni drevesni vrsti. Masovna selekcija predstavlja 
izbor osebkov z želenimi lastnostmi in njihovo nadalj
nje medsebojno raznmoževanje. Ko izbiramo semen
ske sestoje in uporabljamo seme iz njih, izvajamo pozi
tivno masovno selekcijo. 

Ko želimo izboljšati genetsko strukturo v semen
skem sestoju, pa izvajamo negativno selekcijo. S tem 
dosežemo izločitev osebkov z nezaželenimi lastnostmi 
iz plus populacije. Kriteriji selekcije so za določeno 
drevesno vrsto podani v ciljih žlahtnjenja te drevesne 
vrste. Genetsko izboljšanje, ki ga želimo doseči pri 
potomstvu, je odvisno od intenzitete selekcije, sto
pnje genetske kontrole selekcioniranega znaka, mož
nosti dotoka genetskega materiala iz sosednjih sestoj ev 
slabše kakovosti in od stopnje oplojevanja med bliž
njim sorodstvom (inbreeding). 

Redčenja močne jakosti so v semenskih sestoj ih 
sicer smiselna s stališča žlahtnjenja drevesne vrste, ne 
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prispevajo pa k uresničevanju lesnoproizvodnih ciljev 
in povečujejo možnost samoopraševanja. 

Negativno selekcijo je v semenskih sestojih, ki so v 
razvojni fazi debeljaka, možno izvajati le v omejenem 
obsegu zaradi potrebe po vzdrževanju strukture sestoja, 
zadrževa~u stihijskega pomlajevanja in varovanju sto
j nosti sestaja. Zato je semenske sestoje smiselno izlo
čati v mlajši starosti dreves oziroma dolgoročno načrto
vati p1ihod.nja potencialna področja virov semenskega 
materiala. 

Povečanje obroda semena je v semenskih sestoj ib 
mogoče doseči z ustreznim redčenjem. Večina ulae
pov, ki povečuje cvetenje in obrod semena pri dolo
čeni drevesni vrsti, vključuje spremembe v dejavnikih 
okolja. Pomemben vpliv med njimi imajo (KRAIG
HER 1996): 
- temperatura, 
- intenziteta svetlobe in fotoperioda, 
- vodni stres in korenine, 
- mineralna hranila (boniteta rastišča, gnojenje), 
- drugi stresni dejavniki. 

Pri negi semenskih sestoj ev z redčenji kontroliramo 
predvsem prva dva dejavnika. 

Ukrepi v semenskih sestojih vplivajo na njihovo 
stru.khtro. Premočna redčenja na načelih negativne 
izbire lahko porušijo stojnost sestaja, s tem pa se 
poveča nevarnost vetrolomov in snegolomov. 

Pomembna je tudi povezava med strukturo sestaja 
in tehnologijo nabiranja semena. Pri semenu, ki ga 
zbiramo na tleh, je stihijsko pomlajevanje lahko velika 
ovira. Po drugi strani so pti zbiranju semena z dreves 
lahko močnejše krošnje prednost, večji razmik med 
drevesi pa olajša dostop mehanizaciji. 

Pri negi semenskih sestojev ima izreden pomen 
varovanje genetske pestrosti v populacijah gozdnega 
drevja. Pri tem je potrebno upoštevati nekatere 
populacijsko-genetske značilnosti populacij gozdnega 
drevja. Z razdaljo med drevesi v sestoju se povečuje 
možnost samoopraševanja (inbreedinga) in s tem slab
šanja genetske zasnove potomstva. To je dodaten nega
tiven vpliv premočnih redčenj v semenskih sestojih. 
Nekatere vrste so razvile strategije, ki to samoopra
ševanje zmanšujejo. Tako je bilo npr. pri hrastih dog
nano (KR.AHL-URBAN 1959), da ne obstajajo stalne 
reproduktivne skupine drevja iz leta v leto, ampak da 
prvo leto semeni ena skupina dreves v sestoju, dmgo 
leto pa druga. Negovalni ukrepi morajo upoštevati te 
posebnosti posameznih drevesnih vrst. 

Vrednostni p1irastek semenskega sestoja poveču
jemo že s pospeševanjem proizvodnje kakovostnega 
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semena, vendar ne smemo pozabiti tudi drugih fun
kcij, lU jih semenski sestoj opravlja. Mednje sodi prav 
gotovo proizvodnja kakovostne lesne mase. Semenski 
sestoji so v večini primerov izbrani na osnovi kakovosti 
lesa in hitrega priraščanja lesne mase, zato je ta fun
kcija še posebej pouda.Jjena. Ukrepi nege semenskih 
sestojev tako vključujejo tudi vse klasične ukrepe nege 
debeljakov, kot so eventuelna redčenja, obvejevanja 
itd. 

4.2 Predstavitev izvedenih negovalnih ukrepov v 
obravnavanih bukovih semenskih sestojih 

V bukovem semenskem sestoju L: 114 (GGO Celje, 
GE Ponikva) smo po vsej površini izvedli redčenje 
(negativna selekcija) s poudarkom na izločitvi razsohlih, 
zavitih, krivih debel ter močno vejnatih in poškodovanili 
osebkov. Posegali smo le v zgornji sloj, saj spodnji sloj 
služl kot polnilni sloj. Zaradi izrazitih znakov razsohlo
sti je bilo izločenih 12 % osebkov, zaradi krivosti in 
zavitosti 23 %, zaradi močne vejnatosti 29 % in zaradi 
poškodb 14 %. Ostalih 22% osebkov je bilo izločenih 
v rednem izbiralnero redčenju in po zunanjih znakih 
niso bistveno izstopali. Na 6,2 ha z lesno zalogo 450 
m3/haje bilo odkazanih 549m3 oz. 430 osebkov (J == 20 
% ). Intenziteta red čenja je bila za 25% večja, kot bi bila 
v sestoju, če bi v tej razvojni fazi vršili normalno izbi
ralno redčenje. Prvi večji obrod semena ptičakujemo v 
naslednjih dveh do treh letih po opravljenem poseku. 
Sestoj bomo pustih v Il'Urovanju nasled.njil120 let, vršili 
bomo le nujne sanitarne sečnje. 

Bukov semenski sestoj L: 113 (GGO Celje, GE 
Ponikva) je po površini majhen in ga ni mogoče razši
riti na večjo površino. V sestojuje manjše število raz
sohiih osebkov, kijih bomo odstranili. Z odstranitvijo 
teh osebkov se bo oblikovalo pomladitveno jedro, ki 
bo otežilo nabiranje bukovega semena s taL Sestoj je 
primeren za nabiranje puljenk. 

Bukov semenski sestoj L: 76 (GGO Celje, GE 
Rogaška Slatina) v preteklih 20 letih ni bil posebej 
negovan, izvršena je bila samo sanitarna sečnja v manj
šem obsegu. V sestoju so prisotni številni razsohll 
osebki in osebki z močno zavitim in krivim deblom, 
ki bi se morali odstraniti že pri določitvi sestaja za 
semenski sestoj 1. 1981. Semena v preteklih letih niso 
nabirali. Po vsej površini smo izvedli redčenje in sestoj 
bo po poseku prešel v sestoj v pomlajevanju. Na povr
šini 4,9 ha z lesno zalogo 460m3/ha smo odkazali 70 1 
m3 oz. 260 dreves (1 = 31 %). Na vsej površini smo 
odkazali 25 % osebkov zaradi močne razsohlosti (ti 
oseblU so bili v večini ptimerov tudi močno vejnati in 
krivi), 33% zaradi močne vejnatosti, Il %zaradi krivo-
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s ti in zavitosti debel ter 21 %zaradi poškodb debel. lO 
%osebkov je bilo izločenih zaradi sproščanja nosilcev 
funkcij in po zunanjih znakih niso izstopal i. Po poseku 
pričakujemo obrod semena, sklep krošenj bo rahel do 
pretTgan, sestoj pa bo usmerjen v naravno pomlajeva
nje. Predvidevamo, da bo nabiranje semena najverjet
neje mogoče še v dveh obrodih1 sestoj pa bo postopoma 
prešel v sestoj v pomlajevanju. 

V bukovem semenskem sestoju L: 151 (GGO Mari
bor, GE Osankarica) smo pri označevanju drevja za 
posek kot ktiterij uporabili izključno negativno izbiro 
na osnovi kakovostnih znakov, kot so razsohlost, zavi
tost debla in vitalnost. Tovrstno redčenje bo izboljšalo 
genetsko strukturo sestoja . Izbiralno redčenje v tej fazi 
razvoja sestaja ni več smiselno, saj krošnje zelo počasi 
reagirajo na povečan dotok svetlobe. Pri določanju jako
sti odkazila smo pazili na sklep sestaja, ki mora zaradi 
ohranjanja stojnosti sestaja in zadrževanja pomlajevanja 
ostati sklenjen, na drugi strani pa smo skušali zagotoviti 
zadostno osvetUenost krošenj za zagotavljanje optimal
nega obroda semena. Jakost odkazila je znašala 6 %. 
S sečnjo bomo odstranili 108 najbolj izrazito razsohlih 
osebkov ( 45% vseh razsohlih) in 25 osebkov z močno 
zavitimi vlakni v deblu (12% vseh zavitih). 

V sestoju smo posebno pozornost namenili času 
olistanja posameznih osebkov. Opazovanje olistanja 
spomladi leta 2000 je pokazalo, da del bukovih oseb
kov izstopa glede na čas olistanja. 253 osebkov ali 9 
% olista približno teden dni kasneje kot večina . Vse 
"pozne" osebke smo trajno označili. Pozno odganja
joči genotipi so zelo pomemben cilj žlabtnjenja goz
dnega drevja zaradi njihove odpornosti na pomladan
sko pozebo in na nekatere škodljivce zaradi drugač
nega rihna rasti. S ponovitvami fenološkib opazovanj 
v ptihodnjib letih bomo ugotovili, alije skupina pozno 
odganjajočih bukev stalna ali ne. 

4.3 Varovanje genetske pestrosti in genetskega 
izboljšanja v semenskih sestojih 

Pri semenskih sestojih obstaja nevarnost opraševa
nja s pelodom iz sosednjih sestojev iste dreYesne VTste, 
kjer so lahko osebki z negativnim.i lastnostmi. Temu se 
izognemo z izločanjem večjih semenskih sestojev in s 
kontrolo drugih sestoj ev iste vrste v okolici. Tako je pot
rebno negativno selekcijo izvajati tudi v okolici, v krogu 
s pohnerom najmanj 500-800 m (VIDAKOVIČ 1985). 

Varnostna razdalja je odvisna od možnosti širjenja 
peloda, pri čemer igrajo zelo pomembno vlogo lokalni 
vetrovi. O povprečnih in maksimalnih razdaljah širje· 
nja peloda obstajajo zelo različna mnenja. Pelod se 
lahko širi na zelo velike razdalje, tudi do več sto km. 
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Največja koncentracija peloda je v okolici dreves, ki 
predstavljajo pelodni vir, potem pa hitro pada. Oplodi
tev drevesa v sestoju se najverjetneje zgodi v glavnem 
s pelodom sosednjih dreves (VIDAKOVIČ 1985). 

Varovanje genetske pestrosti je ena od pomembnih 
vlog semenskih sestojev, zato je potrebno uskladiti proces 
ožanja genetske variabilnosti s procesom selekcUe v 
semenskih sestojih in težnjo po zagotavljanju reproduk
cijskega materiala z dovolj široko genetsko zasnovo, ki 
se bo sposobna prilagoditi vsem prihodnjim negativnirn 
vplivom v svoji okolid. Genetsko pestrost semenskega 
materiala zagotavljamo tudi z izborom več semenskih 
sestojev v okviru iste semenarske enote ali provenien
čnega območja, z nabiranjem semena z velikega števila 
dreves in z večanjem poVTšine semenskih sestojev. 

4.4 Spremljanje stanja in dogajanj v semenskem 
sestoju 

Nega semenskih sestojev obsega tudi neprestano 
spremljanje stanja sestojev z namenom, da preprečimo 
negativne procese v njih. Tako moramo posebno pozor
nost posvetiti zdravstvenemu stanju dreves, razvoju 
posameznih bolezni in škodljivcev ter varovanju pred 
poškodbami po sečnji in spravilu. 

Opazovanja fenološkega razvoja dreves so pomem
ben vir podatkov tako za načrtovanje ukrepov selek
cije v sestoju kot za napovedovanje obrodov semena. 
Spremljanje količine in kakovosti obroda je vsakoleten 
podatek, k.j ga ne smemo izpustiti. Temeljiti mora na 
podlagi priznanih metod zbiranja teb podatkov, med 
katere spadajo analize vzorca vejic, analize količine 

0\>liklt listn~ d.n~r. 

Sli ka 2: Prikaz meJjenib in ocenjevanih znakov za določitev vrst 
in križancev hrastov (foto: A. Breznikar) 
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semena na stalnih drevesih, analize količine semena na 
zbirnih mestih, analize zbranega semena na neki povr
šini in analize podatkov o količinah zbranega semena 
v daljšem časovnem obdobju. 

5 ZAKLJUČEK 

Dolgoživost gozdnega drevja in počasno menjava
nje generacij sta glavna razloga, da morajo biti ukrepi 
v semenskih sestojih, ki izboljšujejo genetsko osnovo 
bodočih populacij, posebej pretehtani . 

Izrazit pomen ima načrtovanje na vseh ravneh . 
Omenjeni spekter negovalnih ukrepov mora biti pred
viden v načrtih gozdnogospodarskih enot in v gozdno
gojitvenih načrtih. Ti operativni načrti morajo biti skla
dni s programom žlahtnjenja določene drevesne vrste, 
s plani gozdnih drevesnic in ne nazadnje s potrebami 
gozdarstva po kakovostnem gozdnem reprodukcijskem 
materialu. 

Na osnovi izkušenj in spoznanj pri negi semenskih 
sestojev lahko zaključimo: 
- Semenske sestoje je treba izločati že v mlajših raz

vojnih fazah (drogovnjak, mlajši debeljak), takoj ko 
postanejo vidne prednosti dane populacije v opazo
vanih znakih. V mlajših sestojih so možnosti selek
cije veliko večje, s tem pa tudi možnostj njihovega 
genetskega izboljšanja . 

~ Izločati je treba semenske sestoje večjih površin, vsaj 
nad 5 ha. 

- Sklep sestaja mora ostati nonnalen do rahel tudi po 
izvedbi negovalnih ukrepov. 

- V semenskih sestoj ih je zaželen polnilni sloj. 
- Nujna je vsakoletna sprem lj ava obroda semena. 
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Slika 3 Napake rasti bukve. Levo: 
Zavitost debelje vidna od koreničnika 
po vsej dolžini čistega debla. Desno: 
Razsohlost pogosto imenujemo tudi 
dvovrhatosl bukve. V višini 2/3 
čistega debla se deblo cepi v dva 
vrhova, krašnja se razvije nad tem 
mestom (foto: I. Oderlap - Kranjc; 
slikano v semenskem sestoju L:76, 
Log, GE Rogaška Slatina, odd. 
306C). 

- Nega semenskega sestaja se ne konča na meji sestaja, 
ampak se nadaljuje z izvajanjem negativne selekcije 
v sestoj ih iste vrste v okolici, ki so v reproduktivnem 
obdobju svojega-razvoja. 

Kakovosten gozdni reprodukcijski material bo v 
prihodnosti pridobil na svoji ekonomski vrednosti, nje
govega velikega ekološkega pomena pa že danes nihče 
več ne zanika. 
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GDK: 232 : 903 

Obno\·a eozdov s sadnjo in setv1jo ter operati ·na organiziranost o'ikrbe z 
gozdnin1 reprodukcijskin1 tnaterialotn 
Zor;:m GRECS* 

Izvleček: 

Grecs= Z.: Obnova gozdov s sadnjo in setvijo ter operativna organiziranost oskrbe z gozdnim reprodukcijskim materialom. 
Gozdarski vestnik, št. 9/2000. V slovenščini , cit. lit. 4. 

Zagotavljanje oskrbe z gozdnim reprodukcijskim materialom deluje kot celovit obsežen sistem, v katerega je vključeno preko 
petsto zaposlenih v drevesnicah, semenarnah, na Zavodu za gozdove Sloven.ije in na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Sistem zajema 
načrtovanje potreb po gozdnem reprodukcijskem materialu, vodenje registra semenskih sestojev, spremljanje semenenja drevesn.ib 
vrst, postopke zbiranja, dodelava in hranjenje semena do vzgoje ter spremljavo vzgoje sadik. 

Ključne besede: obnova gozda, drevesnica, semenarna, sadika, seme. 

1 UVOD 

Zgodnja devetdeseta leta je zaznamovalo kaotično 
stanje na področju semenarstva in drevesničarstva. 

Povpraševanje po semenu in sadikah se je iz leta v leto 
drastično zmanjševalo. Pogled v pril10dnost je bil nego
tov, potrebe po semenu in sadikah so bile neznanka. 
Številne drevesnice v sestavi gozdnih gospodarstev 
so bile opuščene . Zakon o gozdovih ( 1993) je poveril 
zagotavljanje oskrbe s semenom in sadikami za potrebe 
obnove gozda Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS), 
ki je začel razvijati sistem oskrbe z gozdnim repro
dukcijskim materialom, hkrati pa je z gozdnogojitve
nega vidika utemeljil pomen obnove gozda s sadnjo 
in setvijo. 

2 STROKOVNA IZHODIŠČA OBNOVE GOZDOV 
S SADNJO IN SETVIJO 

Slovenski gozdovi so po ohranjenosti drevesne ses
tave v evropskem prostoru povsem v ospredju. Gozdov 
z rastišču neprimerno drevesne sestavo je le dobra 
desetina. To so prav gotovo uspehi sonaravne usmer
jene gozdarske stroke, ki nam jih Evropa javno priz
nava. Gozdove praviloma obnavljamo po naravni poti. 
V povprečju obnovimo s sadnjo le desetino gozdov, ki 
jih obnavljamo. Tovrstna obnova ima točno določeno 
vlogo in ni odraz ekonomskih teženj, katje to pogosto 
v Evropi . V konceptu sonaravnega usmerjanja razvoja 
gozda obnova s sadnjo ni nadomestilo ali zamenjava 
naravne obnove, ampak dopolnilo, ko biotski ali abi
otski dejavniki motijo, ovirajo ali onemogočajo vznik 

*z. G., univ. dipl. inž. gozd., ZGS, Večna pol2, 1000 Ljub
ljana, SLO 
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in razvoj mladja ustrezne naravne vrstne sestave. 
Obnova s sadnjo je gojitveni ukrep, ki ga izvajamo 

v gozdovih, poškodovanih v ujmah, ali na površinah, 
kjer naravna obnova ni v celoti uspela, ker sta zaradi 
slučajnostnih vzrokov (slab semenski obrad, odsot
nost semenjakov, suša, ožig, pozeba, mah gledalci idr.) 
onemogočena nasemenitev in vznik posameznih vrst. 
Obnovo s sadnjo je treba razumeti kot gojitveni ukrep, s 
katerim vzpostavimo razmere za čim uspešnejša nara
vno sukcesijo gozda na določenem rastišču. Tudi ta 
ukrep le dopolnjuje naravno obnovo. Potreben pa je 
predvsem tam, kjer na večjih površinah enovrstnih, bio
loško in mehansko nestabilnih kultur smreke, črnega 
in zelenega bora s premene vrstne sestave usmerjamo 
razvoj k naravnejšemu gozdu. Obnova s sadnjo ima 
svoje mesto tudi pri vračanju naravnejše sestave goz
dovom z močno spremenjeno drevesne sestavo, ki je 
posledica pospeševanja določene vrste. Primer so zaje
lov lj ena dinarska jelovo-bukova rastišča in s kosta
njem porasla acidofilna bukova rastišča. S sadnjo 
obnavljamo tudi degradirane, malo donosne gozdove. 
Obnova s sadnjo je lahko tudi povsem sanacijski ukrep, 
ko gre za ogroženost varovalne vloge gozda, ali ukrep, 
s katerim umirjamo gibanje pritalnih zračnih mas aJi 
izvedemo ogozditev. Obnovo s sadnjo izpeljemo čim 
skladneje z zakonitostmi in rešitvami~ ki jih ponuja 
narava. 

3 OBNOVA GOZDA S SADNJO IN SETVIJO V 
OBDOBJU 1994-1999 

Z obnovo usmerjamo razvoj gozda k čim bolj narav
nemu, biološko in mehansko stabilnemu gozdu z veliko 
vrstno pestrostjo, z veliko biomaso, kar zagotavlja op ti-
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rirJtikun l. Vrstna sestava sadik za obnovo s sadnjo v obdobju 1995-1999 

malno delovanje vseh vlog gozda in tudi minimalno 
tveganje pri gospodatjenju z gozdovi. S tem name
nom so bile zbrane in zapisane srednjeročne potrebe 
po sadikah za obnovo s sadnjo v slovenskih gozdovih 
leta 1994. Na osnovi teh usmeritev se je vrstna sestava 
posajenih sadik v preteklih šestih letih precej spreme
nila. Delež iglavcev se je znižal skoraj za polovico. 
Vrstno sestavo sadik, posajenih v zadnjih petih letih, 
prikazuje grafikon l. 

Letne potrebe po sadikah sicer iz leta v leto niha jo, 
vendar se gibUejo med 1,65 in 1,75 milijoni sadik. 
Število posajenih dre\'esnih in gnnovnih vrst se iz leta 
v leto povečuje in presega 30 vrst. 

Po Odredbi o financiranju in sofinanciranju vla
ganj v gozdove iz sredstev proračuna RS (U. l. RS, št 
58/94) in Odredbi o spremembah in dopolnitvah odre
dbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 
iz sredstev proračuna RS (U. l. RS, št. 82/99) se dobava 
sadik iz sredstev proračuna RS v celoti financira zase
bnim lastnikom gozdov in gozdovom, ki so lahko pred
met denacionalizacije, na podlagi programa, ki ga letno 
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izdela ZGS. Sadike in seme za obnovo v ujmah poško
dovanih· gozdov pa se financira v gozdovih vseh lastniš
tev. ZGS lahko zagotovi in dobavi le tolikšne koti
čine sadik, kolikor je za ta namen razpoložljivih pro
računskih sredstev. V zadnjih treh letih se količina teh 
sredstev približuje vrednostim, potrebnih za realizacijo 
načrtovanih programov. Izvedbo obnove s sadnjo in 
setvijo po površini prikazuje grafikon 2. 

Gozdne drevesnice praviloma ne vzgajajo sadik 
gozdnega drevja in gnnovnic za prosti trg, ampak 
za potrebe obnove s sadnjo v slovenskih gozdovih. 
Za količinsko, vrstno in provenienčno vzgojo sadik v 
obdobju 1994-1997 so se drevesni ce odločale na pod
lagi srednjeročnih potreb po sadikah v RS, na podlagi 
letnih programov obnove s sadnjo in glede na porabo 
sadik v preteklih letih. Drevesnice niso imele nobenih 
jamstev in dolgoročnih dogovorov za vzgojo in dobavo 
sadik . Leta 1997 je bil izveden prvi srednjeročni javni 
razpis za izbiro drevesnic za vzgojo in dobavo sadik 
gozdnega drevja. Na podlagi razpisa so bile sklenjene 
petletne pogodbe o vzgoji in dobavi sadik med goz-

o ~~~~-r~~--~r-~~~-r~~--~~--~~,_~~~~ 
1994 1995 !996 1997 1998 1999 

Grafikon :! : Obnova s sadnjo v obdobju 1994-1999 - izvedba po površini 
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dnimi drevesnicami in ZGS, v katerih so jasno dolo
čene potrebe po sadikah. Drevesnice so s pogodbo 
dobile jamstvo za oddajo vzgojenih sadik, ZGS pa 
zagotovilo za oskrbo s sadikami po količini, vrstah 
io provenienčnem poreklu za potrebe obnove gozda s 
sadnjo. 

4 PROGRAM POTREB PO SADIKAH ZA OBDO
BJE 2000-2005 

V prihodnjem petletnem obdobju na ZGS načttu
jerno porabo l ,8 mi lij ono v sadik letno za obnovo s 
sadnjo v slovenskih gozdovih. Poleg načrtovane redne 
obnove s sadnjo in setvijo bomo nadaUevali s posto
pno obnovo enovrstnih kultur iglavcev z razširitvijo s 
Pohorja in Krasa tudi na druga območja " Sloveniji. 
V vrstni struktUii sadik načrtujemo zmanjšanje deleža 
sadik smreke na 40-45 %, zadržanje deleža plemenitih 
listavcev pod 20 %, povečanje deleža bukovih sadik na 
15-18 %, Iu·astov na 1 O % in drugih iglavcev povprečno 
za odstotek. Leta 2001 bo izvedeno drugo javno naro
čilo za vzgojo in dobavo gozdnega reprodukcijskega 
materiala. 

5 SUBJEKTI V SISTEMU OSKRBE Z GOZDNIM 
REPRODUKCIJSKIM MATERIALOM IN 
PORAZDELITEV NALOG 

Zago tav ljanje 1,8 milijonov sadik letno z vso vrstno 
pestrostjo, ki presega trideset drevesnih vrst z vsemi 
provenienčnimi zahtevami, ni možno brez vzpostavitve 
celovitega sistema oskrbe s semenom in sadikami, v 
katerega so vključene vse gozdne drevesni ce in seme
name, ZGS in GIS. Teritorialna organiziranost ZGS 
omogoča pregted nad celotnim gozdnim prostorom 
Slovenije. To je ključnega pomena za delovanje celot
nega sistema. ZGS načrtuje potrebe po gozdnem repro
dukcijskem materialu, predlaga nove semenske sestoje 
in širitev obstoječih , spremlja sernenslci obrod in o tem 
obvešča semename in GIS, nadzoruje zbiranje semena, 
načrtuje in vodi evidenco količin semena v semenski 
hran.ilnici , spremlja in usrnetja setev in vzgojo sadik v 
drevesnicah, vodi izvedbo obnove gozda ter spremlja 
uspešnost sadnje in setve. GIS spremlja zdravstveno 
stanje sadik v drevesnicah, vodi postopke za pridobitev 
certifikatov, izdaja certifikate ter dopolnjuje in vodi 
register semenskih sestojev. Semename zbirajo, dade
tujejo in tuanijo seme. Po razdelilniku, ki ga izdela 
ZGS, dobavljajo seme drevesnicam. Razvijajo tudi 
postopke dolgotrajnejšega hranjenja semena listavcev. 
Drevesnice poleg osnovne dejavnosti, vzgoje sadik, 
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razvijajo tehnologijo setve in vzgoje sadik za drevesne 
in gtmovne vrste številnih listavcev, ki so novost v 
gozdnem drevesničarstvu . 

Nadgradnja sistema poteka z decentralizacijo 
oskrbe z gozdnim reprodukcijskim materialom, ki se 
prenaša iz republike na območne enote ZGS (načrto
vanje zbiranja semena, izbor objektov zbiranja semena, 
načrtovanje in spremljava setve, vzgoja sadik, vode
nje evidenc, kontrola in izpopolnjevanje zalog, spre
runa dokumentacija). Na ta način bosta zagotovljeni 
večja preglednost pri oskrbi z gozdnim reprodukcij
skim materialom in višja stopnja skladnosti sadik in 
semena z rastiščern , kamor se bo material sadil oz. 
sejal. 

6 POSTOPKI OPERATIVNE ORGANIZIRANO
STI OSKRBE Z GOZDNIM REPRODUKCIJ
SKIM MATERIALOM 

Vzgoja sadik je praviloma več letna. Zato je potre
ben srednjeročni program (za dobo 5-l O let) potreb po 
sadikah in zbiranju semena, ki je osnova za načrtno 
vzgojo sadik. Na podlagi gozdnogospodarskih načr
tov, letnih programov obnove gozda in srednjeročnega 
programa potreb po sadikah in semenu se izdelajo letni 
plani, načrti zbiranja semena ter programi vzgoje sadik 
po drevesnib vrstah, količinah in proveniencah. 

6.1 Zagotavljanje oskrbe drevesnic s semenom 

Da bi zagotovili čim večjo ustreznost sadik in 
semena za potrebe obnove s sadnjo in setvijo rastiščem, 
je predpogoj ustrezno velik izbor semenskega materi
ala, čemur pa semenski sestoji v obstoječem registru 
semenskih sestojev doslej v celoti še niso kos. Semen
ski o brod pri posameznih dreves nib vrstah letno nep
redvidljivo niha. Stalna oskrba s semenom paje ključ
nega pomena za zagotovitev potrebnih količin in vrst 
sadik. 

Rešitve za nemoteno oskrbo s semenom iščemo v 
širitvi registra semenskih sestojev, predvsem pri lista
vcih, in v šitjenju obstoječih semenskih sestojev pii 
vrstah, kjer to zahteva tehnika zbiranja semena (gorski 
javor, veliki jesen). Nekaj letna spremlja va semenenja 
nakazuje, da semenski sestoji niso bili med sestoji , ki 
so najbolj obilno semenili. Ko ne pričakujemo primer
nega obroda v semenskih sestoj ih oziroma ni ustreznih 
semenskih sestojev, se zaradi boljše oskrbe s semenom 
odločamo za dodatno evidentiranje sestojev z dobrim 
obrodom semena. Pri teh potencialnih sestoj ih za zbi
ranje semena gre za izbor navadnih sestojev ali sku
pine semenjakov, za katere se izda Zapisnik o obvezni 
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strokovni in zdravstveni kontroli semenskih sestojev, 
navadnih sestojev in skupin semenjakov. 

K boljši oskrbi drevesnic z ustreznim semenskim 
materialom prispevajo tudi semenske hranih1ice, kjer je 
možno hraniti širok izbor semena po semenskih eno tab, 
predvsem iglavcev. Gre za drevesne vrste, ki semenijo 
redko, v razmaku več let. Postopki hranjenja semena 
iglavcev (smreka, jelka, macesen) so poznani, dovr
šeni in praktično izvedljivi , za bukev pa teče preiz
kus postopka večletnega shranjevanja semena v dveh 
semenarnah. 

Ko gre za nenadno povečane potrebe po sadikah, 
npr. v primeru sanacije gozdov, ki so jih prizadele ujme, 
pa iščemo rešitve za boljšo oskrbo tudi v puljenkah, ki 
so praviloma leto do dve ua dovzgoji v drevesnicah. 
V puljenkah so večne in trajne rezerve, kijih lahko po 
potrebi v vsakem trenutku aktiviramo. 

6.1.1 Spremljava semenenja in izbor sestojev za 
zbiranje semena 

Po letnem pla:n,u potreb po semenu na ZGS dolo
čimo sestoje, v katerih se spremlja semenenje od eve
tenja do obroda. ZGS izda semenatjem naročilo za 
zbiranje semena in razdelilnik količin semena za dre
vesnice. O semenenju ZGS mesec dni pred zbiranjem 
semena obvesti GIS in semenarje. Pri skupnem ogledu 
izda pooblaščeni delavec GlS mnenje glede primer
nosti zbiranja semena v obliki Zapisnika o obvezni 
strokovni in zdravstveni kontroli semenskih sestojev, 
navadnih sestojev in skupin semenjakov. Predstavnik 
semenarne ocenj p1irnemost objekta za zbiranje, obi
ranje semena. 

6.1.2 Zbiranje in dodelava semena 

Semenarji organizirajo zbiranje semena skladno z 
naročilom. Zbiranje semena spremlja delavec ZGS, ki 
izda Potrdilo ZGS o poreklu gozdnega semena. Par
tije semena grejo v zavezani ali zaprti embalaži na 
dodelava v semenarna, kjer delavec GIS vzame vzorec 
partije semena in na osnovi potrdila ZGS in opravljenih 
analiz izda spričevalo oziroma certifikat o izvoru goz
dnega reprodukcijskega materiala in certifikat o kako
vosti semena, ki spremlja seme v nadaljnjih postopkih . 
Zbrano dodelano seme, opremljeno z listinami, se po 
programu potreb po sadikah razdeli drevesnicam. 

6.2 Setev, hranjenje semena in vzgoja sadik 

Delavec ZGS spremlja setev semena in vzgojo sadik 
v drevesnici, predlaga želeno vzgojno obliko sadik, 
vodi evidenco o vrstah in količinah sadik po fitogeo-
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grafsk.ih območjih in načrtuje potrebne izpopolnitve 
zalog semena. 

Primanjkljaj določenih vrst sadik za določeno 

območje je pričakovan in se ga rešuje na republiški 
ravni. 

Sadike, vzgojene iz zbranega semena, ki je bilo 
financirano iz sredstev proračuna RS, spremlja ZGS 
z evidenčnimi popisi (drevesna vrsta, količina, prove
n.ienca). V večjih drevesnicah je evidenčnj popis zalog 
sadik za zdaj še šibkost tega sistema. Tu je treba sistem 
računalniško podpreti, da se bo laže spremljalo razvoj 
in zaloge sadik. Da bo možna digitalizacija drevesni
čarskih površin, je treba izdelati natančne karte, za 
boljšo preglednost pa gredice opremiti s tablicami. 

Ves gozdni reprodukcijski material spremlja izvoma 
dokumentacija, tako da se na ta način zagotavlja znano 
poreklo sadilnega in setvenega materiala. 

ZGS je začel s spremljavo uspešnosti obnove s 
sadnjo v gozdovih. S povratnimi informacijami dreve
snicam se sistem zagotavljanja oskrbe s setvenim in 
sadilnim materialom zaokroži. 

ZAKLJUČEK 

Sistem oskrbe z gozdnim reprodukcijskim materi
alom za potrebe obnove gozda s sadnjo sicer v popol
nosti še ne deluje, vendar se kažejo pozitivni premiki v 
bogatejši vrstni sestavi sadik. Obnova gozda s sadnjo 
in setvijo ne izpodriva in ne zamenjuje naravne obnove 
gozda, pač pa le-to dopolpjuje. 

S financiranjem zbiranja semena in oskrbe dreve
snic s semenom ter tudi s financiranjem večjega dela 
sadik in semena za obnovo gozda s sadnjo in setvijo 
iz sredstev proračuna RS so bile Zavodu za gozdove 
Slovenije dane možnosti za aktivno načrtno usme1janje 
semenarske in drevesničarske dejavnosti. Te pozitivne 
pridobitve ne gre prezreti pri oblikovanju novih pred
pisov. 
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GDK: 232:903:(497.12) 

Strokovne ustneritve, oper ti rna organiziranost in nadzor o~l-rbe z gozdnin1 
rcprodukcijskin11naterialon1 

Hlljk,t KR.AIGI-IER"' . Zoran GREC u . HllJ::tn VOMER a~n ŽIT JK *** 

Izvleček: 

Kraigher, H., Grecs, Z., Vomer, B., Žitnik, S.: Strokovne usmeritve, operacivna organiziranost in nadzor oskrbe z gozdnim 
reprodukcijskim materialom. Gozdarski vestnik, št . 9/2000. V slovenščini, cit. lit. 20. 

Predstavljene so osnove strokovnih usmeritev. nadzora in zakonodaje za ohranjanje gozdnih genskih virov, ki se nanašajo na 
kakovostno delo pri obnovi gozdov. Posamezni poudarki obsegajo: a) obnovo z rastišču prilagojenim gozdnim reprodukcijskim 
materialom, b) časovno usklajenost, ki glede na seme in sadike pomeni predvsem usklajenost obnove sestojev z načrtovanjem ustrezne 
količine in kakovosti sadil nega materiala, vključno z ukrepi v semenskih objektih, ki so sestavni del gozdne genske banke, c) strokovni 
nadzor izvora in kakovosti gozdnega reprodukcijske.ga materiala, vkJjučno z zakonodajni mi m~novami, podzakonskimi akti , tehničnim 
predpisom, inšpekcijskim nadzorom in mednarodnim sodelovanjem pri prenosu semena in sadik preko meja, d) možnost forrnalizacije 
zavarovanja večjega dela gozdov po določilih Zakona o gozdov ib kot omejitvenega kriterija iz Zakona o ohranjanju narave. 

Ključne besede: gozdni genski vir, ohranjanje virov, strokovno usmerjanje, zakonodaja, gozdni reprodukcijski material, oskrba 
operative. 

INOD 

Obnova gozda je ena najbolj odločilnih faz v živ
ljenju gozda. V tej fazi se oblikujejo dednostne zasnove 
bodočega gozda, ki pogojujejo stabilnost bodočih ses
toj ev. Osnovni pogoj stabilnosti je obnova z rastišču 
prilagojenim gozdnim reprodukcijskim materialom (z 
naravnim pomlajevanjem ali z obnovo s sadnjo in 
setvijo ). Časovno je obnova odvisna od gozdnogoji
tvenega načrtovanja oziroma serije gozdnogojitvenih 
ukrepov. Sledi kakovostna obnova s sadnjo ali set
vije, ki je primarno odvisna od fiziologije ter tehnolo
gije shranjevanja in sadnje gozdnega reprodukcijskega 
materiala. Kompleks strokovnega usmerjanja je nepo
sredno povezan in odvisen od strokovnega nadzora 
vseh faz dela, na našem področju predvsem nadzora 
izvora in kakovosti gozdnega reprodukcijskega mate
riala. 

Kakovostna obnova torej obsega : 
a) obnovo z rastišču prilagojenim gozdnim reproduk

cijskim materialom; 
b) časovno usklajenost , ki glede na seme in sadike 

pomeni predvsem usklajenost obnove sestojev z 
načrtovanjem ustrezne količine in kakovosti sadil-

*doc. dr. H. K., univ. dipl. biol. , univ. dipl. inž. gozd., GIS, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO 

**Z. G., univ. dipl. inž. gozd., ZGS, Večna pol2, 1000 Ljub
ljana, SLO 

*** B. V., univ. dipl. inž. gozd., MKGP, Inšpektorat RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Parmova 33, 1000 
Ljubljana, SLO 

****mag. S. Ž., univ. dipl. inž. gozd., GIS, Večna pot 2, 1000 
Ljubljaoa, SLO 
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nega materiala, dodelava in shranjevanje semena, 
tehnologijo vzgoje sadik in sadnje, kompleks ukre
pov nege v sestojih v obnovi, ukrepe nege za 
spodbujanje obroda in proizvodnje kakovostnega 
semena v semenskih sestoj ih, vzdrževanje semen
skih plantaž in semenske banke; 

c) strokovni nadzor izvora in kakovosti gozdnega rep
rodukcijskega materiala, vključno z zakonodaj nimi 
osnovami, podzakonskimi akti, tehničnim pred
pisom, inšpekcijskim nadzorom in mednarodnim 
sodelovanjem pri prenosu semena in sadik preko 
meJa. 

Kakovostna obnova obsega tudi vse potrebne ele
mente ohranjanja stabilnosti sestoje\', varovanje bio
diverzitete na vseh ravneh in spodbujanje (lesno)
proizvodne, ekološke in socialne funkcije . 

2 OHRANJANJE GOZDNIH GENSKJH VIROV 
IN OBl\'OVA S PROVENIENČNO USTREZNIM 
GOZDNIM REPRODUKCIJSKJM MATERIA
LOM 

Izhodiščnega pomena p1i obnovi s sadnjo in setvijo 
je uporaba provenienčno ustreznega gozdnega repro
dukcijskega materiala. Zato je bila Slovenija že v pet
desetih letih razdeljena na semen(ar)ske okoliše, kas
neje sernen(ar)ske enote (glej prispevek KUTNARJA 
s sod. v tej številki Gozdarskega vestnika), v okviru 
katerih je potekal izbor semenskih sestoj ev za proiz
vodnjo gozdnega reprodukcijskega materiala, ki naj 
bi se tudi uporabljal v istih območjih, na istih nadmor-
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skib višinah in na enaki matični podlagi. Od petdesetih 
let dalje nastaja tudi Slovenska gozdna genska banka 
(KRAIGHER 1996, 1997, KRAIGHER 1 ŽITNIK 
2000), katere ožji sestavni deli so semenski sestoji., 
semenska banka, semenske plantaže, živi arhivi in 
testni nasadi. 

Zaradi tradicionalno sonaravno usmerjenega kon
cepta gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji so naši goz
dovi v primerjavi z gozdovi dmgih evropskih držav 
izjemno dobro ohranjeni V 88 % slovenskih gozdov je 
sestava vrst gozdnega drevja enaka ali podobna naravni 
(GRECS 1 KRAIGHER 1997). Zato lahko v Slovensko 
gozdno gensko banko v najširšem pomenu uvrščamo 
tudi teh 88 %gozdov, v strožji režim varovanja pa vse 
gozdove v narodnem parku, gozdnih rezervatih, vse 
varovalne gozdove in gozdove v dmgih zavarovanih 
območjih, v katerih je režim gospodarjenja z gozdovi 
primerljiv s posameznimi kategorijami varovanja po 
illCN (KRAJGHER 1996, KRAIGHER 1 ŽITNIK 
2000). 

Koncept pasivnega varovanja je zapisan v Zakonu o 
ohranjanju narave (ZON, 1999) inje razumljiv sogo
vornikom v tujini . V nasprotju z varovanjem po ZON 
pa sonaravne in trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
po Zakonu o gozdovih (ZOG, 1993) sogovornikom 
v tujini pogosto ni preveč razumljivo. Naš ZOG in 
Program razvoja gozdov (PRGS, 1996) gresta pri ohra
njanju gozdov dlje, saj slonita na aktivnem konceptu 
varovanja in razvoja gozdiv. 

Glede na predpise ZOG se v gozdovih v Sloveniji, 
v katerih je realna vegetacija kolikor mogoče podobna 
naravni (čeprav obstaja problem izvora, predvsem pri 
smreki in hrastih), gospodari v skladu s VJ. varovalno 
kategorijo po IUCN, torej tudi v skladu s kategorijo 
'širše zavarovano območje' po 67. in 68. členu ZON. 
V naših gozdovih so v praksi in tudi zakonsko uve
ljavljene nekatere od možnih omejitev na zavarovanih 
območjili; torej naši gozdovi že izkazujejo eno od oblik 
zavarovanja naravnih vrednot. 

Zakaj je potrebno poudariti pomen, ohranjenost, 
biodiverziteto, zavarovanje po ZOG in po ZON? Po 
vstopu v Evropsko unijo oziroma ob sprejetju novega 
Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu pozah
tevah evropske direktive (EC/1 05/99) bo uporaba goz
dnega reprodukcijskega materiala predpisana v goz
dnogojitvenib načrtih, vendar bo od lastnika odvisno, 
ali jih bo upošteval. V nobeni evropski zakonodaji 
sicer ni konkretno opredeljena pravica lastnika, da sam 
odloča o uporabi gozdnega reprodukcijskega matetiala 
v svojem gozdu, ker je ta pravica v Evropski uniji teme
ljna in sarnownnevna i.n je zato posamezne države čla-
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nice ne smejo omejevati ali kratiti. Zato obstaja mož
nost različne interpretacije omejitev lastniške pravice 
po ZOG. 

Problematičen bo predvidoma postal tudi način sofi
nanciranja vlaganj v gozdove. Po mnenju strokovnja
kov iz Nemčije, ki so evropsko direktivo razlagali v 
kontekstu sedanje slovenske prakse in zakonodaje, je v 
Evropi možno sofinancirati stroške lastniku na podlagi 
vložene zahteve, ni pa mogoče sofinancirati nabave 
sadik koncesionarju za potrebe Zavoda za gozdove 
oziroma za izpolnjevanje gozdnogojitvenih načrtov. 

V izjemnih primerih lahko posamezna država čla
nica Evropske unije prepove uporabo določenega goz
dnega reprodukcijskega materiala na svojem ozemlju. 
Jzjemni primeri obsegajo ohranjanje biodiverzitete, 
škodovanje sestojem drugega lastnika ali ogrožanje 
drugih pravic, določenih z zakonskimi predpisi. Posto
pek za uveljavitev prepovedi v Evropski uniji je dol
gotrajen in pogosto neuspešen. 

Zato je za slovenske gozdove, v katerih je po ZOG 
opredeljeno varovanje biodiverzitete, gozdnih genskih 
virov in cele serije funkcij in pomenov gozda, najbolj 
enostavna rešitev za ohranitev sedanjega nadpovpreč
nega stanja glede na druge gozdove v Evropi v tem, 
da se večji del gozdov po ZON (seveda ob soglasju 
lastnikov) razglasi za širše zavarovano območje. Status 
takega zavarovanja (s sklicem na ZOG) ne bi v niče
mer vplival na dosedanje gospodarjenje z gozdom ali 
lastniške pravice, bi pa lahko enostavno in učinkovito 
prispeval k ohranjanju gozdnih genskih virov in drugih 
vidikov ohranjanja biodiverzitete in kakovosti gozdov 
v Sloveniji. 

3 ČASOVNA USKLAJENOST OBNOVE SESTO
JEV IN DOSTOPNOST GOZDNEGA REPRO
DUKCIJSKEGA MATERIALA 

V Sloveniji se seme za obnovo s sadnjo in setvijo 
praviloma nabira v izbranih semenskih sestojih. Pro
izvodnja semena v semenskih plantažah in uporaba 
vegetativno razmnoženega materiala v Sloveniji nimata 
ustreznega pomena, shranjevanje semena v semenskih 
bankah pa je omejeno predvsem na seme iglavcev. 
Dogovorno je v zadnjih letih prevladala praksa, da se 
v p1irneru slabega obroda seme pod strokovnim nad
zorom in po dogovoru med ZGS, GIS in nabiralcern 
semena (po ustreznem upravnem postopku) nabira tudi 
izven izbranih semenskih sestoj ev, v sestoj ih ali s· posa
meznih dreves (skupin semenjakov) fenotipsko nec
cenjene kakovosti. 

Poudarek je na semenu iz izbranih sestoj ev. Z novo 
direktivo EC/ 105/99 za izbrane sestoje se izbor semen-

GozdV 58 (2000) 9 



skih sestojev delno nadgrajuje glede na dosedanji izbor. 
Sestoj se ocenjuje glede na specifičen namen, za kate
rega bo uporabljen gozdni reprodukcijski material. 
Glede na namen se rangira posamezne zahteve za izbor 
sestaja. Zahteve obsegajo podatke o izvoru, izolaciji, 
efektivni velikosti populacije, starosti in razvojni fazi, 
enovitosti morfoloških znakov, prilagojenosti ekolo
škim razmeram v svojem provenienčnem območju, 
zdravstvenem staftiu in odpornosti na abiotske pogoje 
(razen onesnaževanja), prirastku, kakovosti lesa in 
obliki rasti. Namen izbire semenskega sestoja mora biti 
zapisan v registm. Zaradi ustrezne velikosti efektivne 
populacije (to je tiste, v okviru katere poteka križanje) 
mora v izbranem sestoju rasti ustrezno število dreves 
v primerni razporeditvi . Iz tega razloga smo v zadnjih 
nekaj letih že začeli povečevati povTšino posameznih 
izbranih sestojev, ki naj bi rastli bodisi izolirano bodisi 
v širšem območju sestojev primerljive kakovosti. 

Reševati smo začeli tudi posamezne probleme (ali 
vsaj razpravljati o njih), predvsem kako ukrepati ob 
slabem obrodu, ob gospodarsko nezanimivem obrodu 
ali ob pomanjkanju semena zaradi nedovršenih metod 
in tehnologij nabiranja semena. Odprto pa ostaja vpra
šanje semenskih plantaž in mešanic klonov. Probleme 
ponazarja primer nabiranja semena češnje. 

V register je uvrščenih nekaj izbranih semenskih 
sestoj ev, vendar je zaradi pretekle zadržanosti pri ukre~ 
pih nege o brod v teh sestojih slab, nabiranje neekono~ 
mično in nevarno. V zadnjih treh letih se nj za češujo 
niti enkrat uporabilo seme iz semenskega sestoj o., v naj
boljšem primeru je nabiranje semen potekalo v skupini 
semenjakov v šir&em proven.ienčnem območju (vendar 
z jasno omejitvijo površine na karti, s predpisano najve
čjo dovoljeno količino semena in s časovno omejitvijo 
uporabe oziroma trženja tega semena). Vprašanje je, 
kako bo tak način nabiranja semena vpliva1 na lesno
proizvodni donos zasajenih češenj in na genetsko vari
abilnost v bodočih generacijah. V tujini je situacija 
drugačna: izbrani semenski sestoji za češnjo so red
kost, med drugim zato, ker češnjo le redko najdejo v 
naravnem sestoju. V Nemčiji prevladujejo semenske 
plantaže, v Franciji pa mešanice klonov za nabiranje 
(rezanje) potaknjencev. Za češnjo in posamezne druge 
vrste obstajajo tudi primerjalne študije genetske varia
bilnosti v naravnih sestoj ih ter v semenskih in klanskih 
plantažah. Iz teh je mogoče sklepati, da se v naravnih 
sestojih testiranih drevesnih vrst križa kalcih 30 star
šev, torej je variabilnost, lU izvira iz križanj 30 k Ionov 
v semenski plantaži, ustrezna variabilnosti v semen
skem sestoju. Za manjšinske drevesne vrste (v tujini 
za češnjo in predvsem vrste iz rodu Sorbus) so zato v 
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preteklem desetletju zasnovali celo serijo semenskih 
plantaž. Genetska variabilnost v njih je večja kot pri 
majhnih skupinah tega drevja, ki ga najdemo v naravi 
ua območju, v katerem lahko poteka uspešno križanje. 
V semenskih plantažah je poleg tega mogoče enostavno 
nadzorovati izvor semena, možno je vplivati na pogo
stost in količino obroda, torej na dostopnost kakovo
stnega semena v načrtovanem časovnem obdobju. 

Problematika dodelave in shranjevanja semena ter 
tehnologije sadnje in nege semenskih sestojev je ome
njena v prispevkih te števitke Gozdarskega vestnika 
(ŽITNIK s sod. 2000, ODERLAP~K.RANJC 1 BREZ
NIKAR 2000) in v Zborniku 4. delavnice JGS (npr. 
KRAIGI-IER s sod. 2000). Zato povzemamo samo pou
darke ukrepov, vezanih na vzpodbujanje obroda in 
na negativno selekcijo v semenskih sestojih . Izbrani 
semenski sestoji so praviloma, če so izbrani predvsem 
zaradi lesnoproizvodne funkcije, najbolj kakovostni 
sestoji v nekem območju oziroma v neki skupini goz
dnih združb. K ukrepom nege sodi predvsem negativna 
selekcija,~ . odstranjevanje fenotipsko slabšega drevja. 
Vendar se gozdarji v preteklosti večinoma niso upali 
posegati v te sestoje, po načelu, da neukrepanje manj 
škoduje kot napačno ukrepanje. Tako so navadno res 
ohranili sestoje, vendar so ti danes pogosto pregosti, 
krošnje so utesnjene in obrod je slab ali pa ga ni . V 
zadnjih letih smo bolj odločno ukrepali v teh sestojih: 
razporeditvi drevja v sestoju in rastišču primerno smo 
odstranih čim večje število dreves slabe rasti v nad
stojnem sloju (ODERLAP-KRANJC 1 BREZNIKAR 
v tej številki Gozdarskega vestnika). V polnilnem sloju 
drevje večinoma ne cveti, zato ta sloj ohranimo, da 
preprečimo prehiter začetek pomlajevanja, ki bi lahko 
onemogočal nabiranje semen. 

4 ORGANIZIRANOST STROKOVNEGA IN 
INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 

4.1 Strokovni nadzor 

Strokovno usmerjanje in nadzor gozdnega semenar
stva in drevesničarstva temeljita na principih, zastav
ljenih v petdesetih letih 20. stoletja (KUTNAR s sod. 
v tej števillci Gozdarskega vestnika). Te je izgrajeval 
predvsem dr. M. Brinar z Gozdarskega inštituta Slove
nije, kije med drugim pripravil načela za izbiro semen
skih sestoj ev (BRINAR 1961 ), prvi register semenskih 
sestojev (ANON. 1971) in tudi v praksi s sodelovanjem 
gozdarske inšpekcijske službe izvajal sh·okovni nadzor 
zastavljenih usmeritev. V času njegove upokojitve je 
izšel Zakon o semenu in sadikah (ZSS, 1973), niso pa 
bili dodelani podzakonski akti za njegovo izvajanje. V 
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naslednjih 15 letih je zato prišlo do zastoja v nadzoru 
proizvodnje in uporabe gozdnega reprodukcijskega 
materiala. V osemdesetih in devetdesetih lerih sta 
bili pripravljeni reviziji registra semenskih sestojev 
(PAVLE 1987, 1997). V ZOG so zajeta osnovna izho
dišča usmerjanja in strokovnega nadzora, navedene so 
pooblaščene inštitucije za izdajo potrdil o gozdnem 
semenu in sadikah. Konec devetdesetih let je bil pri
pravljen predlog novega zakona o semenu in sadikah 
kmetijskih rastlin, začelo se je usklajevanje zakono
daje z evropskimi direktivami. Zato je bila leta 1996 
imenovana komisija za pripravo strokovnih osnov za 
novi zakon, podzakonske akte in tehnični predpis o 
gozdnem reprodukcijskem materialu. 

Člani komisije smo ugotovili, da je ZSS iz leta 1973 
potrebno temeljito spremeniti in daje vsebina predloga 
nove zakonodaje s področja semena in sadik lanetij
skih rastlin zasnovana na povsem različnih strokovnih 
osnovah. Razlike so že v kategorijah semenskega mate
riala. Pri kmetijskih rastlinah je poudarek na sortah 
in pravicah žlahtniteljev, kar ni niti v skladu z evrop
skimi direktivami s področja gozdnega reprodukcij
skega materiala niti ni zanimivo za slovenske razmere. 
Zato je potrebno pripraviti od kmetijskega povsem 
ločen Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu. 

Pr~.· !log zn in GJS: 

Predlog za izbor semenskega objekta izda: ZGS, 
semenar (ob soglasju lastnika) ali lastnik gozda. 

Skupna strokovna ocena ZGS in GIS: GIS izda 
zapisnik o ogledu, ZGS posreduje podatke o semen
skem objektu GIS, GIS izda odločbo po ZUPin uvrsti 
semenski objekt v ustrezni register. 
1 

Predlog za nabiranje semena: ZGS ali semenar (ob 
soglasju lastnika) ali lastnik objekta. 

Strokovni pregled pred nabiranjem: GIS, ZGS in 
semenar, GIS izda zapisnik o ogledu. 

J 

Ob nabiranju: nadzor ZGS, ZGS izda potrdilo o 
iZVOIU. 

Po dodelavi: GIS odvzame vzorec za analize, izda 
Glavni certifikat (o izvoru) in Certifikat o kvaliteti, 
podatke uvrsti v Centralno bazo podatkov o gozdnem 
reprodukcij s kem materialu. 
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Kot izhodišče za delo je komisija obravnavala 
zakone o gozdnem reprodukcijskem materialu sosed
i~ ih držav (hrvaški, avstrijski in nemški), direktive EU 
in shemo OECD. Kot predpogoj za pripravo strokovnih 
osnov za novi zakon so bili opredeljeni načelo varo~ 
vanja gozdnih genskih virov, določila ZOG, izvajanje 
zahtev iz direktiv EU in iz enotnega trga znotraj EU 
ter pravice lastnikov gozdov. 

Posebna pozornost je namenjena operativnosti 
novega zakona. Posamezne postopke strokovnega nad
zora smo zato ves čas delovanja komisije tudi prever
jali v praksi, v okviru rednega dela v javni gozdarslU 
službi (JGS) v procesu proizvodnje gozdnega repro
dukcijskega mateiiala za potrebe Zavoda za gozdove 
Slovenije (ZGS). 

Pri delu smo sprejeli načelo optimalnega strokov
nega nadzora, na ustrezni ravni glede pomena in ohra
njenosti gozdov, v katerega so smiselno in na osnovi 
določil ZOG vključeni posamezni izvajalci nalog JGS. 
Primerjava med optimalnim postopkom strokovnega 
nadzora nad proizvodnjo in trženjem gozdnega repro
dukcijskega materiala po usklajenem predlogu ZGS in 
GIS in minimalnimi zahtevami iz evropske direktive 
(EC/1 05/ [ 999) je prikazana v naslednjih shemah: 

Predlog za izbor semenskega objekta izda lastnik 
gozda. 

Pooblaščeni organ na osnovi strokovnega mnenja 
izda odločbo in uvrsti semenski objekt v ustrezni regi
ster. 

Ob zaključenem nabiranju pooblaščeni organ izda 
Glavni certifikat (o izvoru) in podatke pošije na sedež 
evropske komisije. 
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Naš predlog je, da se v novi osnutek Zakona o goz
dnem reprodukcijskem materialu vgradi: 
i) smiselno sodelovanje ZGS in GIS pri izvedbi stro

kovnega nadzora, 
ii) centralno vodenje baze podatkov o semenu in 

semenslUh objektih ter izdaje ce1tifikatov o izvoru 
s strani GIS po predhodni izdaji spremne listine in 
potTdila ZGS na mestu nabiranja, 

iii) dodatne omejitve proizvodnje in trženja najnižje od 
štirih kategorij gozdnega reprodukcijskega mate
riala (v skladu z direktivo EC/105/1999 gre za 
gozdni reprodukcijski material 'znanega izvora' 
('source identmed')), in sicer časovne omejitve 
nabiranja in količinske omejitve nabranega semena 
samo za primere pomanjkanja ustreznega materiala 
višjih kategortj (kar direktiva EU dopušča), 

iv) predpis o načinu izbire semenskih objektov (izho
diščnega materiala) po upravnem postopku, ena
kovrednem postopku za posek lesa. 

ZOG v 74. členu določa, da ima GIS naslednja javna 
pooblastila: 
-izdaja potrdila za gozdno seme in sadike v skladu s 
predpisi o semenu in sadikah, 

-opravlja strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim 
semenarstvom in drevesničarstvom. 

Med nalogami JGS, ki jih izvaja GIS, omenjamo 
strokovno usmerjanje gozdne semenarske in drevesni
čarske dejavnostl. Večji del nalog JGS izvaja ZGS, med 
drugim zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmo
vnih vrst. V tem smislu smo tudi razvijali posamezne 
postopke strokovnega nadzora. Posamezne postopke 
nadzora proizvodnje in trženja gozdnega reprodukcij
skega mate1iala od sestaja do setve smo optimizirati v 
sodelovanju med ZGS, GIS in gozdarslUmi inšpektorji 
Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo (prim. KRAIGHER l997a, 1997b, KRAI G
HER 1 ŽITNIK 1999, 2000). Nadzor v gozdnih dre
vesnicah, do končne sadnje v slovenskih gozdovih, 
je v fazi optimizacije, ki naj bi privedla do ustreznih 
predlogov v naslednjih dveh letih. 

Strokovni nadzor, predpisan v direktivah, je mini
malna osnova, ki so jo članice EU dolžne izvrševati. 
Vsaki članici je nato prepuščeno, da te minimalne 
skupne osnove nadgradi in izpopolni glede na potrebe 
po strokovnem nadzoru na njenem ozemlju, kar je 
odvisno od pomena gozdov in gozdarstva za posame~ 
zno članico. Sosednje evropske države zato ohranjajo 
višjo raven strokovnega nadzora glede na novi predlog. 
Glede na to da imamo bistveno bolj o hranjene naravne 
gozdove in bistveno bolj sonaravno gospodarjenje z 
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gozdovi kot večina drugih evropskih držav, uskJajeni 
predlog ZGS in GIS predvideva tudi ustrezno višjo 
raven strokovnega nadzora v gozdnem semenarstvu in 
drevesničarstvu , na osnovi v praksi preverjenih postop
kov ter delirve dela in pooblastil. 

4.2 Inšpekcijski nadzor 

Gozdarska inšpekcija deluje v okviru Inšpektorata 
RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo kot 
ena izmed štirih inšpekcij. Na območju RS je zaposle
nih 17 gozcJaorskib inšpekt01jev. Gozdarski inšpekt01ji 
nadzirajo pridelovanje in dodelava semen in sadik, 
promet semen in sadik ter kakovost na osnovi nasled
njih zakonov: 
-Zakona o gozdovih (ZOG, 1993), 
- Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVRj 

1994), 
-Zakona o semenu in sadikah (ZSS, 1973). 

24. člen ZSS določa, da je pridelovanje semena in 
sadik pod strokovno kontrolo pooblaščene organiza
cije združenega dela, 74. člen ZOG pa navaja GIS kot 
pooblaščeno organizacijo za nadzor in izdajo potrdil o 
gozdnem semenu in sadikah. 

Temeljni poudarek dela gozdarskih inšpektorjev 
je zaradi obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih določi.l, 
namenjen sledljivosti gozdnega reprodukcijskega 
materiala od pridelovanja semena in sadik, dodelave 
semena in sadik, preko prometa do končnega upora
bnika oziroma do setve ali sadnje v gozdu, poleg tega 
pa še kontroli pooblaščene strokovne organizacije, ali 
opravlja strokovno in zdravstveno kontrolo. Gozdarski 
inšpektmji bodo tudi v bodoče po slučajnostnem izboru 
kontrolirali ptidobivanje semena, dodelovanje semena 
in sadik, promet semena in sadik ter setve semena ali 
sadnje sadik v gozdovih. Glede na majhno število orga
nizacij, ki se ukvarjajo s pridelovanjem in proizvodnjo 
gozdnega semena in sadik v slovenskem prostoru (8 
organizacij), bodo nadzor na območju RS do nadalj
l:Uega opravljali le štiJje gozdarski inšpektorji. S tem 
bomo zagotovili večjo operativnost (majhno število 
kontrol01jev in zaradi tega hitrejši in boljši pretok infor
macij), enotni pristop na celotnem območju nadzora, 
določeno mero specializacije in večjo racionalnost, 
kar bo skupaj doseglo osnovni namen večje učinkovi
tosti. Večja učinkovitost nadzora je z vidika bližajoče 
se Evrope še kako pomembna, hkrati pa pomeni tudi 
pomoč organizacijam pridelovalkam in proizvajalkam 
gozdnega semena in sadik, da se pravočasno seznanijo 
in prilagodijo novim zahtevam. 

Nadzorovanje uresničevanja določil ZZVR bi bilo 
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dobro organizirati tako, da bi inšpekciji, ki sta zadolženi 
za nadzorovanje uresničevanja sicer različnih področij, 
medsebojno rnzmejili in uskladili področje dela. Tako 
bi fitosanitama inšpekcija po določilih ZZVR jn ZSS 
vršila kontrolo gozdnega reprodukcijskega materiala 
pri vstopu v državo, izvozu in ponovnem izvozu. Pri 
gozdnem semenu in sadikah bi poleg kontrole zdrav
stvenega stanja, ki je v pristojnosti fitosanitame inšpek
cije, le-ta p1i uvozu ugotavljala še, ali ima gozdni repro
dukcijskj material, kije namenjen gozdni proizvodnji, 
ustrezno dovoljenje za uvajanje gozdnega semena in 
sadik tujih drevesnih vrst in provenienc. 

Na drugi strani bi gozdarski inšpekt01ji v organiza
cijah za pridelavo in proizvodnjo gozdnega reproduk
cijskega materiala - v vseh tistib drevesnicah, ki so 
glavne dobaviteljice semena in sadik za gozdno pro
izvodnjo - vršili nadzor tako po ZSS oziroma novem 
osnutku Zakona o gozdnem reprodukcijskem materi
alu kot tudi po ZZVR. V ta namen bi bilo potrebno 
v nastajajoči ZZVR vnesti določilo1 da je za iitosa
nitarnega inšpektorja lahko imenovana oseba, ki ima 
končan visokošolski študij agronomske ali gozdarske 
smeri. 

Tak predlog nadzora uterneljujemo s sledečim: 
- gozdni reprodukcijskj material bi tako ostal v celoti 

v domeni gozdarske inšpekcije, 
-v drevesnici bi se pojavljal le en inšpektor, h bi hkrati 

pregledovat po dveh različnih zakonih, 
- učinkovit nadzor, 
- organiziranost v skladu z direktivo EC/ 105/99. 

5 ZAKLJUČEK 

5.1 Ohranjanje gozdnih genskih virov v kontekstu 
skupnega evropskega trga in mnogofunkcio
m11nega gozda 

Naš koncept gospoda1jenja z gozdom je enakovre
den ukrepom varovanja gozdnih genskih virov v svetu, 
v gozdnih genskih rezervatih in. regionalnih parkih. Ob 
vzgoji in ohranjanju kakovosti na vseh ravneh (ohra
njanje biodiverzitete, mnogonamenska in mnogopo
menska raba gozda (vključno z vsemi socialnimi, eko
nomskimi, varovalnimi, turističnimi, rekreacijskimi idr. 
funkcijami), vzgoja superiomih in cetii.ficiranih lesnih 
sortimentov za vseh 70 VI:,St drevja) bi bilo možno 
po sedanjem zakonu in programu večino slovenskih 
gozdov uvrstiti v eno od kategorij varovanja po ZON. S 
tem bi slovensko gozdarstvo fonnalno pridobilo vlogo 
varovanja naravne dediščine, slovenski gozdovi for
malizirano funkcijo varovanja, olu·anjanja in rabe bio-
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diverzitetne 'vroče točke' v Evropi, lastniki gozdov 
pa poleg lesnoproizvodnih lzkoristkov ves kompleks 
izkotiščanja ostalih, formalno opredeljenih in po ZON 
izkazanih funkcij gozda. 

Predlagamo širšo diskusijo o možnostih izkorišča~ 
nja prednosti, kij ih imamo v Sloveniji zaradi ohranje
nosti gozdov in vsebine obeh zakonov, ZOG in ZON, 
ki bi lahko omogočila uvrstitev velikega dela gozdov 
v eno od kategorij varovanja po ZON. O primernosti 
diskusije bi morali najprej razpravljati gozdatji, pra
vniki in naravovarstveniki v ustreznih ministrstvih. 
Upam, da bodo kljub kratkim rokom v prilagajanju 
zakonodaje EL' lahko načeli in vodili diskusijo, ki bi 
pomagala ohraniti slovenske gozdove na sedanji sto
pnji sonaravnosti . 

5.2 Časovna uskJajenost in strokovno usmerjanje 
gozdnega semenarstva in drevesničarst\'a 

Obnova gozdov je ključnega pomena za ohranjanje 
gozdnih genskih virov, stabilnosti gozdnih ekosiste
mov in razvoj vseh funkcij gozda. Strokovnost dela pri 
obnovi gozdov se izkazuje v dolgih časovnih obdobjih, 
od obnove do proizvodne zrelosti novega gozda. Zato 
si pti obnovi s sadnjo in setvijo ne smemo ptivoščiti 
napak. Potreben je izbor rastišču ustreznjh proveni
enc gozdnega drevja, časovna usklajenost obnove z 
dostopnosljo kakovostnega gozdnega reprodukcijskega 
materiala, kakovostna tehnologija dela z gozdnim rep
rodukcijskim materialom od izhodiščnega materiala 
do sadnje v gozdu. 

Izhodiščni material v večioi primerov v Sloveniji 
predstavljajo izbrani semenski sestoji; če gre predvsem 
za tesnoproizvodno funkcijo pri zasnovi novih sestojev, 
so ti semenski sestoji izbrani predvsem na osnovi fene
tipsko nadpovprečnih lastnosti glede rasti, kakovosti 
lesa in ptirastka, ob upoštevaruu ostalih kriterijev za 
izbor semenskih sestoj ev. Več pozornosti bi bilo potre
bno v prihodnje ponovno posvetiti semenskim planta
žam, predvsem za manjšinske drevesne vrste, vrste, 
pri katerih je nabiranje težavno ali nadzor nabiranja 
problematičen. Pri ostalih drevesnih vrstah je poudarek 
predvsem na razvoju tehnologij dolgotrajnega shranje
vanja semen. Poseben poudarekje potreben pri tehno
logiji vzgoje rastišču prilagojenih sadik ter pri tehno
logiji sadnje in zaščite sadik. 

5.3 Organiziranost strokovnega in inšpekCijskega 
nadzora ter strol<ovne osnove za novo zako
nodajo 

Strokovru in mšpekcijski nadzor sta bila zasnovana 
v petdesetih letih in vgrajena v tedanje in kasnejše 
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zakonske in podzakonske akte. Ob približevanju Slo
venije Evropski uniji smo začeli ponovno preverjati 
in optimizirati posamezne postopke stroko,mega nad
zora in predlagati racionalno organizacijo inšpekcijskih 
služb. Poudaijena je višja raven nadzora glede na mini
malne zahteve evropskih direktiv, enotna organizira
nost centralne baze podatkov ter enotno obravnavanje 
gozdnega reprodukcijskega materiala v domeni goz
darskih inšpektmjev. Posamezne postopke strokovnega 
nadzora smo v zadnjih treh letih že uspeli optimizirati 
glede na ustaljeno in zakonsko podptio delitev dela 
med ZGS in GIS. Posebna pozornost je namenjena 
lastnikom gozdov, izvajanju strokovnega nadzora po 
upravnem postopku, omejevanju uporabe ali trženja 
manj primernega gozdnega reprodukcijskega mate
riala, vodenju centralne baze podatkov in operativno
sti postopka od izbire izhodiščnega materiala do trže
nja semena. Upamo, da bomo v naslednjih nekaj letih 
uspeli ustrezno optimizirati tudi strokovne usmeritve, 
ki pogojujejo strokovni in inšpekcijski nadzor nad pro
izvodnjo sadik in sadnjo v gozdu. 

V fazi priprav in usklajevanja so predlogi zakonske 
in podzakonske ureditve področja gozdnega semenar
siva in drevesničarstva v okviru priprave Zakona o 
gozdnem reprodukcijskem materialu, podzakonskih 
aktov in tehničnega predpisa ter v okvim organizira
nosti inšpekcijskih služb po novem ZZVR. 
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Aktualno 
Povzetek klepov lV. delavnice ja ne gozdarske službe z naslovom Gozdno 
etncnarstvo in drevesničarstvo : od sestaja do "'adike. ki je bi la 26. in 27 . 

... epten1bra na Rogli 

IV delavnico javne gozdarske službe z naslovom 
Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo smo člani stro
kovne komisije za pripravo nove zakonodaje, podza
konskih aktov in tehničnega predpisa, imenovane s 
strani MKGP, organizirali zaradi zagotavljanja kakovo
sti gozdnega reprodukcijskema materiala, operativnosti 
vseh faz dela in strokovnega nadzora pri proizvodnji 
gozdnega reprodukcijskega matetiala ter zaradi akutnih 
problemov pri pripravi strokovnih osnov za novi zakon 
o gozdnem reprodukcijskem materialu. 

Delavnice se je udeležilo 88 udeležencev, od tega 
57 z ZGS, 10 iz semenarn in drevesnic, 9 z GIS, 5 
iz IRSKGLR, 2 z Gozdarskega inštituta JastTebarsko 
(ŠIJ, Hrvaška), predstavnik MKGP, upokojena članica 
komisije, predstavnik falrultete v Maribom, predstav
nik Oddelka za gozdarstvo na BF v Ljubljani in preda
vateljica, odgovoma za pripravo strokovnih osnov za 
avstrijski zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu 
po sprejemu novih direktiv EU in izveden.ka OECD iz 
FBVA na Dunaju. Vsi sodelujoči so poudarili pomen: 
- ohranjanja gozdnih genskih virov; 
- naprednega, sonaravnega, trajnostnega in multifun-

kcionalnega gospodarjenja z gozdom; 
- možnosti ohranitve sedanje stopnje ohranjenosti slo

venskih gozdov, njihovega formalnega zavarovanja 
in pomena slednjega za lastnike gozdov; 

- izbor rastišču primernega gozdnega reprodukcijskega 
materiala; 

- kakovosti semena in sadik; 
- kakovostnega dela v gozdnem semenarstvu in 
drevesničarstvu; 

- prenosa raziskovalnih spoznanj v operativno seme
narsko prakso oziroma razvoj posameznih metod dela 
za velike količine materiala; 

- kakovostnega dela pri sadnji, negi sestojev v obnovi 
in negi semenskih sestojev; 

- semenskih plantaž in drugih sestavin slovenske 
gozdne genske banke; 

- operativnosti načrtovanja in preskrbe z gozdnim rep
rodukcijskim materialom; 

~ ustrezne ravni strokovnega nadzora, ki naj bo vsaj 
enakovredna ravni in organiziranosti strokovnega 
nadzora v Avstriji in ki naj temelji na utečenih in 
z Zakonom o gozdovih opredeljenih pristojnostih 
Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inšti-
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tuta Slovenije; 
~ organiziranosti inšpekcijskega nadzora v kontekstu 

usklajevanja med zakonodajo s področja zdravstve
nega varstva rastlin in s področja gozdnega repro
dukcijskega materiala; 

- vzdrževanja centralne baze podatkov o proizvodnji, 
kakovosti in uporabi gozdnega reprodukcijskega 
materiala; 

- razvoja znanj z vseh področij , ki so vključena v 
proces spoznavanja strukture in izvora gozdnih gen
skih virov ter obnove gozdov s sadnjo in setvijo . 

Skupni predlog udeležencev delavnice je bil, naj se 
pri pripravi nove zakonodaje o gozdnem reprodukcij
skem materialu upošteva pomen sedanje ohranjenosti 
slovenskih gozdov, naj se vgradi načine za ohranjanje 
sedanjega stanja oziroma primemega razvoja gozdov 
z uporabo izkUučno domačih provenienc gozdnega 
drevja io naj se predlaga višjo raven strokovnega nad
zora, kot pa jo zahteva evropska direktiva. 

Raziščejo naj se tudi fonnalne možnosti zavarova
I~a slovenskih gozdov, v katerih poteka gospodarjenje 
po določilih Zakona o gozdovih . Ta določila namreč že 
pomenijo ustrezno stopnjo varovanja, lastn:iki gozdov 
pa bi s fonnalizacijo zavarovanja lahko poleg ohranitve 
vseh dosedanjih funkcij gozdov pridobili za svoj gozd 
tudi formalni status zavarovanega območja. 

V okviru delavnice se je sestala tudi komisija za 
pripravo strokovnih osnov za novo zakonodajo v raz
širjeni sestavi. Zaključki razširjene seje komisije so 
naslednji: 
- Predlagamo, da se v predlog Zakona o gozdnem rep

rodukcijskem materialu uvrsti sklic na ustrezne člene 
Zakona o gozdovih. 

- Člani komisije bomo predlagali dopolnitev zadnjega 
delovnega gradiva, predloga Zakona o gozdnem rep
rodukcijskem materialu, na višjo raven strokovnega 
nadzora, ob upoštevanju že prevetjenih in z Zakonom 
o gozdovih opredeljenih deLitev dela med ZGS in GIS 
pri strokovnem nadzoru gozdnega reprodukcijskega 
materiala. 

- V sestavo komisije bi bilo potrebno pridobiti prav
nika, s katerim bi lahko ustrezno dodelali predlog 
zakona. Pri tem bi bilo primemo upoštevati izkušnje 
in predloge avstrijskih in nemških kolegov, članov 
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ustreznih delovnih skupin za uskladitev zakonodaje 
z direktivo l999/l 05/EC in izvedencev OECD s 
tega področja. Upoštevati bi bilo treba tudi časovn1 
plan prilagajanja zakonodaje direktivi 199911 05/EC 
v sosednjih državah. Po sedanjem planu sprejema
nja zakonodaje bo verjetno Slovenija prva država 
v Evropi, ki bo imela Zakon o gozdnem reproduk
cijskem matetialu prilagojen novi direktivi (rok za 
prilagoditev zakonodaje držav članic je l. l. 2003). 

- Ponovno bomo predlagali, naj se v vsebino nove 
zakonodaje vključi celoten fazni postopek stroko
vnega nadzora pri proizvodnji in prometu, kot je 
bil predlagan v prvem predlogu zakona (l3. l. 
1998), z ustrezno modi:fikacijo zaradi zahtev direktive 
1999/1 05/EC in po vzom avstrijskega zakona ozi
roma predlaganih sprememb avstrijskega zakona . 

Vesti z Zavoda za gozdove Slovenije 

Vodje območnih enot in oddelkov Zavoda za goz
dove Slovenije so se od 1 O. do 15. septembra 2000 
udeležili strokovne ekskurzije v Avstrijo in Nemčijo 
pod vodstvom prof. dr. Sonje Horvat Marolt. Program. 
je obsegal gojitvene problematiko v Gamingu, Rogat
zbodnu in Weiselburgu v Avstriji, sonaravno gospodar
jenje, ogled učnih in raziskovalnih objektov ter organi
zacijo državne gozdarske službe na Bavarskem, gospo
daljen je v maloposestniškem gozdu in vlogo društva 
lastnikov gozdov v Freisingu ter organizacijo deželne 
gozdarske službe in gospodarjenje z gozdovi v Rhein
land Pfalzu. 

Predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije, Dragan 
Matijašic, seje od 23. do 26. oktobra 2000 udeležil3 . 
mednarodne konference o gorskem gozdu držav pod
pisnicAJpske konvencije. Konferenca je bila v Švici, v 
Maienfeldu (kanton Graubeuden). Po tridnevni izme
njavi izkušenj in mnenj ter po zanimivih, občasno tudi 
bumib diskusijah so predstavnikJ Švice, Liechtenste
ina, Nemčije (Bavarske), Italije, Avstrije, Francije in 
Slovenije sprejeli resolucijo o gorskem gozdu. Bese
dilo resolucije je dostopno na internetnem naslovu: 
www.buwal.ch/forst/sn/i/ak.htrn. 

Predsednik Planinske zveze Slovenije, Andrej 
Brvar, predsednik Turistične zveze Slovenije, dr. 
Ma1jan Rožič, predsednik Zveze gozdarskih društev 
Sloveruje, Ignacij Pjšlar, u1 direktor Zavoda za gozdove 
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- Pravnim službam ustreznih ministrstev bomo predla
gali, naj preverijo možnost zaščite slovenskih gozdov, 
skupini za pripravo pogajalskJh izhodišč za vstop 
Slovenije v EU pa bomo ustrezno utemeljili zahteve 
po omejitvi uporabe ruj ih provenienc gozdnega repro
dukcijskega materiala na področju Slovenije oziroma 
omejitve maloprodaje neustreznih provenienc do zad
njega uporabnika. 

- Hkrati bomo intenzivno nadaljevali s pripravami stro
kovnih osnov za podzakonske akte. P1i tem bomo 
upoštevali rezultate razvojnih raziskav v okviru CRP 
GOZD in chugih projektov, ki so v teku. 

Doc. dr. Hoj ka Kraigher, 
predsednica komisije za pripravo strokovnih osnov za 

novi zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu, pod
zakonskih aktov in tehničnega predpisa 

Slovenije, Andrej Kermavnar, so 2. novembra 2000 
v hotelu Holliday Inn v Ljubljani slovesno podpisali 
usklajen dogovor o ustanovitvi, poslanstvu in delova
nju Kornjsije za evropske pešpoti v Sloveniji. Predlog 
dogovora je pripravil Zavod za gozdove Slovenije. 

Dne 13 . J l. 2000 je bil v Hodošu sestanek predstav
nikov Madžarske in Slovenije o izvedbi Europohoda 
200 l. Sloverujo so predstavljali Tone Lesnik in Štefan 
Kovač z Zavoda za gozdove Sloveuije, Uroš Vidovič 
iz Planinske zveze Slovenije ter Ludvik Orban, župan 
občine Hodoš. Prireditev ob vstopu udeležencev Evro~ 
pohoda iz Madžarske v Slovenijo bo 27. maja 2001 v 
Hodošu in bo osrednja prireditev Tedna gozdov leta 
2001, posvečenega turizmu v gozdnem prostoru. 

Od 6. novembra do 2. decembra 2000 je na Bledu 
potekal seminar Capacity Building for Support to Pri
vate Forest Owners and Public Participation v sodelo
vanju organizacije Food and Agricultur Organisation 
in Zavoda za gozdove Slovenije. Seminar je potekal 
v dveh delih: l. del: Trairling for trainers (TOn s 15 
udeleženci, bodočimi trenerji; 2. del: Training for fore
sters (TOF) z 21 udeleženci, ki delajo v praksi z lastniki 
gozdov. Na seminarju so sodelovali 3 predavatelji iz 
tujine in 3 iz Slovenije. Glavni moduli seminaija: izo
braževanje odraslih, tehnike za sodelovanje, organizi
ranje lastnikov, izobraževanje na daljavo, obvladovanje 
konfliktov. 

Tone Lesnik 
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G zdarski inštih1t Slovenije 

V dvorani Gozdarskega inštituta je v četrtek, 23. 
novembra, potekalo znanstveno posvetovanje z naslo
vom Vpliv mehanskih poškodovanj na rast drevesa 
in kakovost lesa. Posvetovanje je organiziral Gozdar
ski inštitut v sodelovanju z Zvezo gozdarskih društev 
Slovenije. Predstavljenih je bilo devet referatov in 
en koreferat. Kljub dobri udeležbi na posvetu (okoli 
90 sodelujočih) je bila udeležba še vseeno nekotiko 
pomanjkljiva, saj so sodelovali predvsem predstavniki 
gozdarstva. 

Zavod za tehnično izobraževanje je med 15. in 17. 
novembrom organiziral strokovni posvet Varstvo zraka 
v Sloveniji. Posvet je bil namenjen vsem, ki delajo na 

Stališča in odmevi 
Divji petelin - ali ga bo povozil Čas? 

Magister Čas težko sprejema drugačna razmišlja
l~a od svojih, četudi so argumentirana (GV 5-6/2000). 
Še huje je, če tako razmišljajo gozdaiji, ki niso novi, 
ampak se jih nekaj že leta ukvarja s podobno tematiko. 
Tone Kladnik je diplomiral na temo proučevanja eko
logije divjega petelina in redno spremUa dogajanje v 
svojem okolju, Mirko Perušek je priznan in uveljav
ljen ornitolog s podobnimi nočnimi navadami (veliko 
neprespan ih noči za proučevanje ptic) in celodnevnimi 
iskanji slaivnosti ptičjega življenja, Darij Krajčič pa 
ue mara nelogičnih zaključkov. 

Kratek opis babi tatov, primernih za divjega petelina, 
je bil potreben, ker smo z njim želeli opozoriti na neka
tere napačne zakUučke o vzrokih upadanja populacij v 
nižjih nadmorskih višinah. Pri tem se moramo odločiti, 
ali petelina sploh_ želimo imeti ali ne. In če se zanj 
odločimo, so potrebni ukrepi. Ponovno poudarjamo, da 
petelina tam ne bo, če zanj s sekiro, puško in drugimi 
ukrepi nič ne naredimo. 

Pri strokovnil1 razpravah moramo jasno vedeti, o 
čem se pogovarjamo, in si prizadevati, da ima ista 
beseda vedno enak pomen. Tako intenzivno gozdarstvo 
(na začetku članka GV 5-6/2000) in ekstenzivno goz
darstvo (na koncu članka) ne moreta biti hkrati vzroka 
za upadanje populacij divjega petelina, saj imata nas
proten pomen (anton ima). 

Kje mag. Čas vidi, da zagovarjamo goloseke, nam 
ni zr.ano. Kolegi, ki nas· poznajo, vedo, za kaj se zav-
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področju varstva okolja in urejanja prostora na lokalni 
in državni ravni. Na posvetu je sodeloval tudi Goz
darski inštitut (dr. Simončič, Mavsar) s predstavitvijo 
monitoringa zdravstvenega stanja gozdov in razvoja 
zdravstvenega stanja gozdov v preteklem desetletju. 

Oktobra se je Gozdarski inštitut okrepil na področju 
kadrov, saj smo dobili kar dva nova doktorja znanosti, 
in sicer dr. Po lono Kalan in dr. Lada Kutnaija. 

V galeriji Gozdarskega inštituta pa bo do 15. 
decembra na ogled trelja klubska razstava Fotokluba 
AT-Canon. Vabljeni~ 

Robert Mavsar 

zemamo, Času pa naj bo to uganka. 
Strinjamo se, da so za divjega petelina primerni 

vrzelasti sekundarni iglasti gozdovi. Vedeti pa moramo, 
da so ti večinoma antropogenega porekla. Nastali so s 
sekiro in večinoma s sadnjo smreke (kako umazano in 
zastarelo), in ne kot naravi prepuščeni gozdovi. Zato 
ne moremo govoriti o naravni starostni strukturi tega 
gozda. Tudi druge vrzel aste sestoje z jasam1 jagodiče
vja, ki so primerni za divjega petelina, je, razen v bojni 
coni, oblikoval človek. Pa to ne zaradi petelina, ampak 
zaradi lastnega prežive~a. Res paje, daje tehjas zlasti 
zaradi naraščanja lesnih zalog vse manj. 

Pri vplivu gozdnih cest na razvoj populacij divjega 
petelina iz Časovega članka ne moremo natančno raz
brati, ali so te za petelina dobre ali ne. Ve1jetno bosta 
Zavod za gozdove Slovenije ali Lovska zveza Slove
nije ponovno dobila obširen obrazec, nov opazovalni 
list. Negativni vpliv vsakoletnega poseganja v gozd 
zaradi večje odprtosti gozdov z gozdnimi cestami je 
prej posledica napačnega načrtovanja in izvajanja goz
dnih del kot pa izgradnje cest. 

Tudi zagovarjanje žičnega spravila, ki naj bi bil 
boljši za petelina, po našem mnenju ni pravilno. V 
Dinaridih, kjer so subpopulacije divjega petelina naj
bolj ogrožene, tovrstno spravilo v okolici rastišč div
jega petelina sploh ni primerno (večinoma manjši 
nakloni, že zgrajeno omrežje cest in vlak ipd.). 

Zagovarjanje naravnih parkov med 1.400 m n. v. in 
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zgomjo gozdno mejo po našem mnenju ni praviloo. 
(Kakšni naravni parki? Zakonodc!ia opredeljuje kra
jinski, regijski, narodni park.) Gorski gozd se v veliki 
meri sam strukturira v primeren habitat za petelina, ker 
je po strukturi podoben tajgi (optimalni area] divjega 
petelina), zato je zanj potrebno samo prilagojeno načr
tovanje in gospodarjenje po načehl dinamične traj
nosti življenjskih prostorov. Seveda se moramo p1i 
tem zavedati, da mnogim ljudem ta gorski gozd pomeni 
t11cli vir preživetja. 

Za rastišča divjih petelinov pod to mejo, kjer števil
čnost populacije veliko hitreje upada, avtor ne podaja 
pravih rešitev (borovnice je malo, kjer pa je, pa prak
tično ne rodi, malo je tudi mravljišč idr.). Seveda ne, ker 
so povezane z delom in sekiro, ki sta najbrž preumazani 
kategoriji. Pri tem pa je potrebno raziskovati tudi na 
terenu, razmišljati, vložiti precej truda~ in ne le vrteti 
zmeraj is tovrstne številke, kij ib je zbirala cela vojska 
različno usposobljenih ljudi. 

Tudi ugotavljanje trenda številčnosti populacije na 
podlagi podatkov popisov na rastiščih v dveh zapore
dnih letih se nam ne zdi korektno. Pri tem gre lahko tudi 
za običajna rnedletna nihanja populacije ali za napako 
popisa, nesmiselno pa je pozitiven trend na osnovi dveh 
štetij v dveh zaporednih letih pripisati izboljšanju stanja 
še primemih habitatskih razmer. Ve1jetno smo naravo
varstveno zavedni gozdarji in lovci na Slovenskem 
p1ijel.i stvar v roke in v enem letu izboUšali stanje. Le v 
Dinari de glas mag. Časa ni prispel, saj se s temi rastišči 
pod 1.400 m n. v. ne splača preveč ukvarjati. 

Negativni vpliv na populacije divjega petelina naj 
bi se povečal "zaradi ekstenzivnega (brezobzimega) 
gospodarjenja v gozdu v času petja in gnezdenja spo
mladi (za 18,6 %)".Tu verjetno niso vključene motnje 
s strani popisovalcev na vseh 592 rastiščih v Sloveniji 
v najbolj občutljivem obdobju, kar je za tako ogro
ženo vrsto, kot je divji petelin, zelo pomembno. Izdaja 
"postelj" oziroma "spalnic" petelinu gotovo ne koristi. 
Vendar namen posvečuje sredstvo. Pomembno je, da 
številke prihajajo, divji petelin pa žal odhaja, najbolj 
viden krivec paje po Časovem mnenju gozdar s sekiro, 
za katerim ostanejo panj i. 

Vnaprejšnje omalovaževanje avstrijskih izkušenj in 
raziskav s psihološkimi projekcUami ni niti etično niti 
objektivno in je za ktitičnega raziskovalca nedopustno. 
Velik del življenjskih prostorov vseh štirih vrst gozdnih 
kur je prekinjen z državno mejo in s tem tudi z različ
nim sistemom gospodarjenja z gozdom in divjadjo. 
Zato je skupna obravnava še toliko bolj pomembna. 

Pri opredeljevanju vloge gozdarja v dmžbi se zas
tavlja vprašanje, zakaj so se v človeški zgodovini sploh 
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Sa 
pojavili gozda1ji. Iz potrebe, da bi dognali in poka
zali, KAKO trajnostno GOSPODARJTI Z narav
nim virom, GOZDOM. Samo za konzervatorsko delo, 
značilno za parke, gozdarja ni treba. Te naloge, kijihje 
bistveno manj, lahko opravlja npr, tudi biolog, geograf, 
amaterski ljubitelj narave ... , ki o gozdu ve malo ali 
nič . 

Gozdarska stroka in zlasti operativa bi se morali 
upreti takšnim konzervatorskim doktrinam. Da ne bo 
čas povozil kar gozdarske stroke, saj lahko po Časovem 
zavzemanju za naravne parke, ki naj bi pokrivali "le 
1 ,5% površine Slovenije", pride nekdo drug s podobno 
logiko, ki bo ugotovil, da moramo iz konzervatorskih 
razlogov odpraviti kar celotno gozdarstvo kot gospo
darsko dejavnost, saj predstavlja manj kot 0,5% bruto 
domačega proizvoda. Takrat pa družba gozdarja ne 
bo več potrebovala. 

Prva naša replika na zgrešen pristop do proble
matike divjega petelina (GV 3/2000) je dala za rezul
tat prispevek mag. Časa v Strokovnih razpravah (GV 
5-6/2000) z nekaterimi nepravilnimi p1istopi, zaključki 
in interpretacijami. Na najpomembnejše smo skušali 
opozoriti z namenom, da objektivneje osvetlimo pro
blematiko. S to repliko in s prvjm delom slovenskega 
pregovora "Človeku se pove enkrat ... '' zaključujemo 
razpravo. 

Darij Krajčič, Tone Kladnik, Mirko Perušek 

Divji petelin včasih je tudi lastne iztrebke (foto: To!le Kladnik) 
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJEN.IH OBJAVIl V 
GOZDARS~KEM VESTNIKU 

Pravila objave 
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo 

gozd, gozdrni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki 
pliaviloma 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, osta1le 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 
ter točnim naslovom ustanove, v kateri so zaposleni, oziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni). 
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 kop,ijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60 
dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh irzvodih najmanj 30 
dni pred objavo. Aktualne novice. sprejemamo 20 dni pred izdajo števrilke. Na zahtevo avtorjev po 
objavi vračamo diapozitive, fotografije im skice. 

Navodila za pripravo prispevkov 
Besedilo mora biti napisano z računalrnikom (Wo,rd for W~NDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim 

strojem, z dvojnim razrnikom med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRO-zgradbo (uvod, 
metode, rezultati, diskusij·a). Vodilni prispevki morajo bih opremljeni s slovenskim rln angleškim 
izvlečkOf!! (do 250 zna_ kov), z zgoš~ni~ povzet~om_ , ~klj,učnimi bes~d?wmi t~r dv~je~ičnim bes~dilom 
pregledmc, grafil<on.ov rn sirk. PoglavJa naJ bodo ostevrlcena z arabskrmJ stevrlkamr dekad nega srstema 
do četrtega nivoja (npr. 2.3.1.1 ). Obvezna je uporaba enot SI in dovoljenih enot zunaj Sl. Opombe 
med besedilom je treba označiti zapored no in jih dodati na koncu. Latinska imena morajo biti rzpisana 
ležeče (Abies alba Mili., Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (Tregubov 1957) ). Vire med besedilom 
se navaj;a IPO harvardskem načinu (BHOOKS et al. 1992, GILMER 1 MOORE 1968a). Neavtorizirane 
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr. : ' ... 1kot navaja Zakon o dohodnrni· ( ~ 990)'). Med 
besedilom citirane vire •in literaturo se navede na :koncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po 
abecednem redu priimkov prvih avtorjev oziroma po abecednem redu naslova dela, če delo ni 
avtorizirane. Vire istega avtorja je treba razvrstiti kronol1oško in z dodano črko, če gre za več del 
istega avtorja v istem letu. Primer"i: 
BAGATELJ, V., 1995. Uvod v SG'ML.- URL: http·://vliad'o.mat.uni-lj.siMado/sgml/sgmluvod.htm. 
B.ROOKS, ID. J. 1 GRANT, G. E~ 1 JOHNSON, E. 1 TURNER, 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. 
IIGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo) ~ 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cest.-
~ l jubljana, Splošno združenje goz·darstva Slovenije, 63 s. 
ZGAJNAH, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.

V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posve•tovanja: Biomasa - potencialni energetski· 
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljub'l]ana, s. 
40-54. 

---, 1996. Enciklopedija ~lovenije.- 1 O. zv., Ljubljarna, Mladinska knjiga, s. 133. 
Zakon o dohodnini.~ Ur. l. RS, št. 43-2300/90. 

Preglednice, grafikoni, slike ;jn fotografije morajo biti opremljeni z zaporednimi oznakami. Njihove 
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalrna števila se uporablja 
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni de'l tekstne datoteke; je treba v besedilu 
označ"iti z zaporedno številko in naslovom, priložene or•iginale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko, 
imenom avto~a in oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu 
spodaj .IPreglednlce je. trebp okviriti, vsebine polj pa se ne obfikuje s presledki. Ročno izdelani grafikoni 
in slike morajo biti neokv-i~eni ter izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računarniški 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 diapoziti.v. 
O objavi barvne fotografije in njenem položaju med besedilom odloča urednik. 

Uredništvo GV 
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Gozdni red da ali ne, ali je to sedaj vprašanje? 

Delo v gozdu je vedno bolj razpeto med navideznim prepadom, to je tradicionalnim 
pojmovanjem izkoriščanja gozdov, in vse bolj poudarjenim trajnostnim zagotavljanjem 
ostalih neproizvodnih funkcij. Prvo je pod močnim pritiskom kratkoročnih ekonomskih 
interesov, drugo pa se z novimi znanji gozdarske stroke in ozaveščenosljo javnosti 
vedno bolj postavlja v ospredje kot dolgoročna opredelitev za delo v gozdu. Med obema 
poloma dejansko ni nasprotij, le obe plati je treba, tako kot življenjsko pot gozda, gledati 
s perspektive nekaj deset prihodnjih let. Tu je tudi ključ strokovnega dela gozdarstva, 
ki mora biti sposobno zagotoviti hkratnost trajnosti vseh funkcij gozdov in ekonomsko 
donosno izkoriščanje gozdov. 

Poskus zbližanja obeh bregov na majhnem delu tega razkoraka je bil posvet Gozdni red, ki ga je organizirala 
Zveza gozdarskih društev Slovenije oktobra 2000 na Hrušici. Gozdni red je le majhen drobec v celostnem 
gospodarjenju z gozdovi. V celotni porabi časa, gledano zgolj z vidika poseka in izdelave, predstavlja 
gozdni red po odredbi o določitvi normativov do 30 % dodatnega časa. To ni veliko, če prištejemo preostali 
potrebni čas in stroške za spravilo lesa, gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno načrtovanje, obnovo 
gozdov, gozdnogojitvena in varstvena dela ter vsa ostala administrativna dela, vezana na načrtovanje in 
proizvodnjo. 

Nasprotnost hotenj kot problem gozdnega reda je skoraj v celoti zožena na beljenje panjev iglavcev in 
bresta ter zlaganje vej v kupe. Beljenje panjev in zlaganje vej v kupe je predpisano v podzakonskem aktu 
Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečni mi ostanki, spravi lu in zlagan ju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. 
l. RS, št. 55/94). Pravilnik določa, kdaj in kako mora biti sečišče urejeno po poseku in spravilu. Izjeme so 
dovoljene le v primeru časovnega odstopanja, to je, če z drugimi predpisi ali odločbo Zavoda za gozdove 
Slovenije ni določen krajši rok. Drugi podzakonski akt, ki ureja področje gozdnega reda, je na podlagi Uredbe 
o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/96) izdana Odredba o določitvi 
normativov za dela v gozdu. Odredba v normativnem delu pod točko 1.7 Gozdni red deli le tega na minimalni 
gozdni red in popolni gozdni red. Popolni gozdni red je po odredbi treba izvajati le na površinah, kjer je to 
predvideno s podrobnim gozdnogojitvenim načrtom. Torej že sami predpisi s svojo vsebino vnašajo nejasnost 
v izvajanje gozdnega reda. 

Seveda bi se obnašali neodgovorno in podcenjujoče, če bi ob problemu zgolj zamahnili z roko. Stroški, 
ki nastajajo pri izvajanju gozdnega reda v slovenskih gozdovih, se ocenjujejo kar na nekaj sto milijonov 
tolarjev letno. Na drugi strani pa lahko opuščanje gozdnega reda - beljenje panjev in zlaganje vej v kupe 
- vodi v obsežne kalamitete. Posledice kalamitet na gozdne ekosisteme so dolgotrajne in njihova sanacija 
skoraj vedno presega vrednost uničenih sestojev. Reševanje tega problema bi bilo lahko vzor reševanja 
problemov v gozdarstvu. Sodelovati morajo vse strukture. Sedaj, ko imamo problem jasno določen, se mora 
klobčič pričeti odvijati najprej z raziskovalnim delom, ki bo dalo jasne usmeritve tistim, ki pišejo podzakonske 
akte. Zavod za gozdove Slovenije, lastniki gozdov in izvajalci del v gozdovih pa bi morali predpisano prenesti 
v vsakdanje delo z gozdom. 

Ker je v gozdarstvu Slovenije kar nekaj podobnih vprašanj, bi bilo za prihodnost stroke dobro, če bi 
predstavniki vseh subjektov gozdarstva na ustreznem mestu pričeli dialog in določili prioritete pri reševanju 
problemov. V tem dialogu bi se zbližalo poglede in stališča, predlagalo bi se raziskovalno delo, ki bi bilo 
usmerjeno v prakso, ter sodelovalo bi se pri nastajanju pravnih aktov, vezanih na gozdarstvo. 

V upanju, da to niso zgolj sanje, se veselim trenutka, ko bo slovensko gozdarstvo zakoračila v novo 
tisoči elje, odločeno, da skupaj poišče pot ohranitve našega gozdnega bogastva, ob hkratnem zadovoljevanju 
vseh naših pričakovanj od gozda, vključno s pridobivanjem lesa. 

Jošt Jakša 
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Znanstvene razprave 
--------------~------~ 

GDK: 303: 331.1 

Metode sv tovanja 1 tni om čin a 
biomase v enP.rgets e nam n 
Counselling Methods for Forest Owners in t11e Field of Effe ... ttve U e of /lii od a 
Energy-Proclucing Raw Material 

1\Jil,e KRAJNC*, lztol< WINKLER ,... 

Izvleček: 

Krajnc, N., Winkler, 1. : Metode svetovanja lastnikom gozdov za učinkovito rabo lesne biomase v energetske namene. 
Gozdarski vestnik, št. 10/2000. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 25. Prevod v angleščino: Nike Krajnc. 

V prispevku so predstavljene osnove za svetovanje lastnikom gozdov za učinkovito rabo lesne biomase v energetske 
namene. Za svetovanje so potrebni podatki o potencialih lesne biomase na posesti, podatki o potrebah po energijiJer 
podatki o obstoječi tehnologiji priprave lesnega kuriva. Potrebni podatki so lahko pridobljeni od lastnika gozda na osnovi 
vprašalnika. S pomočjo zbranih podatkov ter nekaterih podmen so izračunani stroški letnega ogrevanja. V prispevku so 
primerjani letni stroški ter prihodki projektov posodobitve sistema ogrevanja na lesno biomaso s klasičnim ogrevanjem 
na polena in ogrevanja na kurilno olje. Na osnovi rezultatov vrednotenja ter preizkusa vprašalnika na izbranih kmetijah 
so podani predlogi za celovito svetovanje. 

Ključne besede: lesna biomasa, vir energije, raba gozda, pridobivanje lesa, gozdni posestnik, svetovanje, stroški ogrevanja. 

Abstract: 
Krajnc, N., Winkler, 1.: Counselling Methods for Forest Owners in the Field of Effective Use of Wood as Energy

Producing Raw Material. Gozdarski vestnik, No. 10/2000. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 25. Translated 
into English by Nike Krajnc. 

The article presents the bases for counselling the forest owners in the field of effective use of wood biomass as an 
energy-producing raw material. ln order to offer a professional counselling, the data on the potentials of wood biomass 
within an estate are needed, as well as the data for required energy, and the data on existing technology for preparation 
of wood combustment. The necessary data can be obtained from forest owne rs by application of the proposed question
naire. On the basis of gathered data together with certain hypotheses, the annual costs of heating are calculated here. 
Furthermore, annual costs and income for the projects of modernisation of the classical firewood heating system and the 
oil-fuel healing system are compared in the article. Proposals for complex counselling services are given herewith on the 
basis of the results of evaluations of the applied questionnaire among farmers. 

Key words: wood biomass, source of energy, use of forest, wood production, forest owner, oounselling, energy costs. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Človek je bil vedno tesno povezan z lesom kot virom energije. V zadnjih 
dvajsetih letih so les na številnih področjih rabe nadomeščali drugi materiali. 
Nadomeščanje lesa v predelovalni industriji in lesa kot vira energije ima 
več posledic. Med izrazitejšimi sta vse večje onesnaževanje okolja zaradi 
povečane uporabe fosilnih goriv in nizka realizacija gojitvenih del v gozdovih. 
Odnos do lesa kot vira energije je treba spremeniti najprej pri ljudeh, ki so 
bili vedno tesno povezani s tem virom energije. Proces menjave lesnega 
kuriva s fosilnimi gorivi se je na slovenskem podeželju intenzivneje začel 
pred dvajsetimi leti. Čeprav je videti, da ta proces ni povezan z gozdarstvom, 
ni tako, saj je raba drobnega in manj kakovostnega lesa v energetske 
namene ključnega pomena za vzdrževanje gospodarskega gozda. Nega
tivne posledice neizvajanja gojitvenih in varstvenih del ter nizke realizacije 
planiranega poseka se bodo pokazale šele čez desetletja. Takrat bo treba 
vložiti več sredstev in naporov za popravilo zamujenega. 

Z ustrezno politiko in spodbudami se lahko izognemo napovedanim 
problemom in hkrati učinkovito izkoristimo energijo, ki bi sicer ostala neiz4 
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rabljena. Poleg gozdov postajajo vse večji problem tudi opuščene kmetijske 
površine, ki se največkrat nekontrolirano zaraščajo. Raba teh površin bo 
vse bolj aktualna tema. S pospeševan jem rabe lesne biomase v energetske 
namene naj bi posredno pospeševali tudi opravljanje nujnih del v gozdovih 
in na površinah v zaraščanju (gojitvena in varstvena dela). 

Z ustreznim načinom svetovanja in z informiranostjo ljudi lahko ohra
njamo in celo povečujemo rabo lesa za kurjavo. Kljub zelo pesimističnim 
napovedim se po uradnih podatkih z lesom ogreva tretjina (200.000) slo
venskih gospodinjstev (SURS 1997). Ta podatek potrjuje, daje les še vedno 
pomembno kurivo, bolj problematične pa so tehnologije priprave in rabe 
tega kuriva. 

2 NAMEN RAZISKAVE IN METODE DELA 
2 OBJECTIVES OF RESEARCH AND METHODS OF WORK 

Glavni cilj raziskave je bil oblikovati in predlagati metode svetovanja 
lastnikom gozdov za učinkovito rabo lesne biomase v energetske namene. 
Glavni namen takega svetovanja lastnikom gozdov je prenos znanja o: 
- potencialih lesne biomase na posesti, 
- različnih tehnologijah priprave in rabe lesne biomase, 
- ekonomičnosti različnih tehnologij. 

Z metodo analize in sinteze smo želeli zbrati podatke, ki so ključnega 
pomena za svetovanje lastnikom pri odločanju o posodobitvi sistema ogre
vanja. Pri tem naj bi svetovanje zajemalo področje gozdarstva (priprava 
kuriva od panja do skladišča, kurilnice ali zalogovnika), področje energetike 
(skladiščenje kuriva, potrebe po energiji, izbira ustreznega kotla) in področje 
ekonomika (izračun letnih stroškov in prihodkov ogrevanja, vrednotenje 
projektov). 

Metode dela za oblikovanje metode svetovanja lastnikom gozdov lahko 
razdelimo na dva dela. V prvem delu gre za analizo dosedanjih raziskav 
potencialov lesne biomase ter tehnologije priprave lesnega kuriva. V tem 
delu so za izračun neposrednih materialnih stroškov priprave kuriva ter 
neposrednih materialnih stroškov kotlov upoštevane določene podmene. 
Modelno vrednotenje in primerjava projektov posodobitve sistema ogrevanja 
sta izračunana za modelno enodružinsko hišo. Predvsem so v prvem delu 
predvideni podatki, ki jih moramo zbrati, da lahko za posameznega lastnika 
izračunamo vse parametre, potrebne za svetovanje. V drugem delu je pre
dlagana metoda, preizkušena na izbranih kmetijah. V zaključku so na osnovi 
sinteze iz množice podatkov zbrani le tisti, ki so ključni za svetovanje. 

3 PROCES SVETOVANJA 
3 .PROCESS OF COUNSELLING 

Namen svetovanja je prenos znanja lastnikom gozdov. S pridobljenim 
znanjem naj bi bil lastnik sposoben sprejemati pravilne odločitve {WINKLER 
1996). Naložbe v ogrevalne sisteme so visoke in predvsem dolgoročne. 
Lastniki se pri odločitvah velikokrat ne zavedajo, da je začetna investicija v 
kotel za centralno ogrevanje le del sredstev, ki jih potrebujejo. V naslednjih 
letih bodo nastajali stroški ogrevanja. Ekonomika pridobivanja in ,nadaljnje 
rabe različnih oblik kuriva so pri odločanju za lastnika ključnega pomena. 
Zato smo se odločili, da predstavimo in predlagamo metodologijo za čim
bolj učinkovito svetovanje na tem področju. Pri učinkovitosti svetovanja ni 
pomembna pravilnost končne odločitve. Učinkovito svetovanje pomeni, da 
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svetovalec v čim krajšem času ter s čim manjšimi vložki zbere podatke, 
ki jih potrebuje za prikaz razlik med posameznimi sistemi ogrevanja, ter 
posreduje najbolj ključne informacije. Svetovalec mora predstaviti različne 
možnosti z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi, tako da lastniku omogoča 
izbor, ki mu najbolj ustreza. Končna odločitev je subjektivna izbira vsakega 
posameznega svetovanca (v našem primeru lastnika gozda), in ne sveto-
valca. Tako lahko štejemo za pravilno vsako odločitev, ki jo je svetovanec 
izbral glede na svoje znanje in informacije, ki so mu bile na voljo. 

Svetovanje lastnikom na področju uporabe lesa v energetske namene 
naj bi bilo kompleksno in naj bi se le v nekaj točkah naslanjalo na znanje 
gozda~a. Tako svetovanje zahteva tudi znanje energetike in ekonomike. 
Vendar ne smemo pozabiti, da lahko energetik zelo natančno svetuje na 
področju ustrezne tehnologije kurjenja, ne zna pa svetovati na področju 
priprave kuriva od gozda do kurilnice in nima podatkov o potencialih lesne 
biomase. Eden izmed ključev za uspešno svetovanje je sodelovanje gozdar
jev, kajti le oni imajo podrobne podatke o gozdovih ter podatke o načrtovanih 
in potrebnih delih v gozdovih. Poleg tega so v stikih z lastniki gozdov, poznajo 
njihove socialno-ekonomske razmere in s tem povezan odnos do gozda. 

Želja ali potreba po 
posodobitvi sistema ogrevanja 

Request of need for modemising 
a healing system 

Legenda 1 Legend: 

c::::l Aktivna udeležba lastnika 1 Owner's active participalion 

- Samostojno delo svetovalca 1 Autonomous work of a counsellor 

[=:J Neobvezne sodelovanje svetovalca 1 Oplional attendance of a counsellor 

Svetovanje 
Counse/li"ng 

~ Samostojno delo lastnika oziroma gosopoda~a 1 Autonomous work of the owner 

Svetovanje za učinkovito rabo lesne biomase je kompleksno in posega 
na več področij. Zaradi širine potrebnega znanja je svetovanje zelo zahte
vno. V Sloveniji že imamo tri različne svetovalne službe (Zavod za gozdove 
Slovenije, kmetijska svetovalna služba, mreža energetskih svetovalnih 
pisarn), ki bi jih lahko usposobili tudi za svetovanje na tem področju . V 
prvem koraku bi morali pripraviti ustrezno gradivo, izobraziti svetovalce ter 
nato pristopiti k svetovanju lastnikom gozdov. 

3. f Zbiranje podatkov, potrebnih za svetovanje 
3.1 Collecting data required for counselling 

Za konkretno svetovanje potrebujemo podatke, ki jih lahko dobimo le 
od lastnika, gospodarja ali gozda rja. V ta namen smo oblikovali vprašalnik, 
ki smo ga preizkusili na izbranih kmetijah (POGAČNIK 2000). Rezultati 
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so pokazali, da je bil vprašalnik preobsežen in preveč zahteven. Obseg 
informacij je bli prevelik, zbiranje informacij pa dolgotrajno. Na osnovi teh 
izkušenj in nadaljnjih izračunov smo med vsemi vprašanji v prvotnem vpra
šalniku izbrali le ključna in izdelali nov vprašalnik, ki je bistveno krajši. 

Shema 2: Dejavniki, ki vplivajo 
na odločitev glede posodobitve 
sistema ogrevanja 
Figure 2: Factors thaf influence a 
decision about modernising the 
healing system 

4 22 

Svetovanje lahko v našem primeru razdelimo na štiri dele. Prvi del pokriva 
področje ocenjevanja potencialov lesne biomase. Ocenjevanje potencialov 
pa lahko delimo na oceno potencialov iz gozdov, oceno potencialov s površin 
v zaraščanju ter na oceno drugih potencialov. 

Drug del svetovanja se nanaša na potrebe po energiji. Pri zbiranju podat
kov na kmetiji je zelo pomembna ocena trenutne porabe posameznega vira 
energije. S primerjavo trenutne porabe in potencialov lahko prikažemo, kje 
so še rezerve in kje je možnost dodatnega zaslužka. 

Tretji del svetovanja zajema tehnologije pridobivanja in rabe lesne bio
mase. Svetovanje o tehnologiji pridobivanja je pomembno, ker lahko lastnika 
opozorimo na napake, ki jih trenutno dela pri pripravi kuriva, ter mu pred
stavimo nove tehnološke rešitve (mehanizirana priprava polen ali tehnologija 
priprave sekancev). Od izbire tehnologije so odvisni letni neposredni stroški 
strojev ter stroški lastnega all tujega dela. 

V četrti del svetovanja spada izračun ekonomskih kazalcev različnih teh
nologij pridobivanja, priprave in rabe lesne biomase v energetske namene. 

Največ izračunov zahteva zadnji del, in sicer gre za ekonomsko vredno
tenje posameznih projektov posodobitve sistema ogrevanja. Prav ekono
mika, ki zajema predstavitev potrebnih začetnih investicij, primerjavo letnih 
stroškov ogrevanja ter primerjavo sedanjih neto vrednosti posameznih 
projektov posodobitve sistema ogrevanja, pri lastnikih najbolj vpliva na 
končno odločitev. 

Čeprav govorimo o štirih delih svetovanja, nikakor ne gre za samostojne 
dele, ki bi jih lahko enostavno razdelili med posamezne svetovalne službe. 
Vsi štirje deli so med seboj tesno povezani in bistveno vplivajo drug na· 
drugega (shema 2). 

lvnesticija 1/nitia/ investment 
Neposredni stroški ko~a 1 Direcl cosls 

KOTLI ZA CENTRALNO 
OGREVANJE 1 Slove for central healing 

1 
TEHNOLOGIJA PRIPRAVE LESNEGA KURIVA _ , 

Technology for prepa ring wood fue/ 

Obstoječa tehnologija 1 Prosen/ technology 
Investicije v stroje 1/nilia/ investment 

Neposredni stroški strojev 1 Dirac/ cosls 

Legenda 1 Legend: 

~ Medsebojni vplivi /Interactions 

Ogreva ne površine 1 Healed area 
Trenutna poraba 1 Presen/ consumption 

lzkoristljivost / Exploilvtion 
Skupna letna kollč1na razpoložlj>ve lcsln bromase 
Total annual quanflly nf woo::J b1omass available 

c:::::J Glavne skupine informacij 1 M;;in groups of information 

3.2 Izračun parametrov 
3.2 Calculation of parameters 

3.2.1 Potenciali lesne biomase, uporabne v energetske namene, 
na posesti 

3.2.1 Potential of wood biomass used for the energy on an estate 

Kot potencial lesne biomase na posesti lahko upoštevamo: les iz gozda, 
les izven gozdnih površin (kmetijske površine, površine v zaraščanju) ter 
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lesne ostanke in odslužen les. Podatke o razpoložljivih količinah lesne bio-
mase iz posameznih virov lahko pridobimo delno z anketiranjem lastnika in 
delno s pregledom podatkov v gozdnogospodarskih načrtih. Pri ocenjevanju 
potencialov iz gozdov na posamezni posesti se je izkazalo, da podatki iz 
gozdnogospodarskih načrtov (lesna zaloga, načrtovan posek, načrtovana 
dela v gozdovih) zadostujejo potrebam. Pri zbiranju nekaterih podatkov o 
potencialih iz gozdov je bila potrebna pomoč lastnika in gozdarja (ocena 
sortimentne strukture). Ker so meritve lesne zaloge in prirastka ter natančne 
ocene pričakovane sortimentne sestave drage in zahtevajo veliko časa, 
ugotavljamo, da za potrebe svetovanja obstoječi podatki zadostujejo. 

Bolj problematična je ocena zunajgozdnih potencialov lesne biomase. 
Trenutno še nimamo veliko meritev količin ter ocen pričakovane strukture. 
Zato smo se odločili, da na dveh kmetijah opravimo meritve potencialov 
na površinah v zaraščanju. Na enajstih vzorčnih ploskvah (20x20 m) smo 
opravili premerbo vseh dreves. število osebkov je bilo na vseh ploskvah 
veliko, prevladovali so osebki v nižjih debelinskih in nižjih višinskih razredih. 
Kljub velikemu številu osebkov na ha je lesna zaloga razmeroma majhna 
(161 m3/ha na prvi površini in 81 m3/ha na drugi). Po naši oceni je kakovost 
osebkov zelo slaba, zato bodo v prihodnosti uporabni predvsem v energet
ske namene. 

Meritve potencialov na površinah v zaraščanju so po naših ocenah dovolj 
natančne, vendar so za konkretno svetovanje preveč zahtevne in terjajo 
preveč časa. Zato menimo, da bi bilo treba v Sloveniji oblikovati mrežo 
vzorčnih ploskev na različnih fitogeografskih območjih . Druge zunaj gozdne 
potenciale lesne biomase lahko svetovalec ob pomoči gospoda~a le oceni. 
Pri tem pa si lahko pomaga s splošnimi ocenami. če imajo na posesti tudi 
žago, so lesni ostanki zelo pomemben vir energije, ki trenutno ni tržno 
zanimiv. Lesne ostanke odkupujejo le za proizvodnjo ivernih plošč. Odkupna 
cena lesnih ostankov pa največkrat pokrije le prevozne stroške. 

3.2.2 Ocena potreb po energiji 
3.2.2 Estimation of the quantlty of the energy required 

Dejanska poraba pri posamezniku je odvisna od ogrevalnih površin (m2 

in m3 prostorov), želene temperature v prostorih, potreb po topli vodi ter od 
naravnih danosti (dolžina kurilne sezone, povprečne mesečne temperature). 
Na splošno pa velja, da poraba ni konstantna, temveč se iz leta v leto 
spreminja . Pri spremembi ogrevalnega sistema lahko porabo v prihodnosti 
izračunamo na osnovi energijskih in količinskih ekvivalentov med posa
meznimi energenti. Pri izračunava nju prihodnje porabe moramo upoštevati 
tudi izkoristke nove tehnologije, saj imajo sodobne tehnologije zelo visoke 
izkoristke (nad 80 %). 

Pri izračunavanju potrebne moči kotlov upoštevamo za srednje dobro 
izolirano hišo pri temperaturni razliki 40° C (zunaj- 20° Cin v stanovanju+ 
20° C) okvirno 170 W na m2 ogrevalne površine. To bi praktično pomenilo, 
da potrebujemo za 1 OO m2 ogrevalnih površin peč z najmanj 17 kW. Pri 
izračunavanju potrebne moči kotlov je pomembna tudi kubatura prostorov 
(višina stropa), zelo pomembna pa je izolacija hiše ter druge temperaturne 
izgube (okna, vrata). V stari, slabo izolirani hiši naj bi bila poraba energije 
3-krat večja kot v sodobnih, dobro izoliranih hišah . 

Vse podatke, potrebne za izračun, lahko dobimo neposredno od lastnika. 
Več problemov predstavlja določitev potrebnih povprečnih letnih količin 
posamezne oblike kuriva. Za ta izračun si lahko pomagamo le s podatki o 
dosedanji porabi ter s podatki o energijskih ekvivalentih med posameznimi 
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kurivi (POGAČNIK 1 KRAJNC 2000). Izračun porabe kuriva je pomemben 
pri oceni zadostnosti in trajnosti lastnih virov lesne biomase. 

Grat1kon Funkcijska odvisnost 
neposrednih materialnih stroškov 
od letne izkoriščenosti stroja (sre-
dnji sekalnik, ki ga poganja Irak-
tor prek kardanskega zgloba} 
Graph t Functional dependency 
of direct material costs from 
annual exploitalion of machine 
(middle sized chipper driven by 
a tractor) 

. 2 4 

V vseh primerih gre le za oceno potrebnih letnih količin. Drugo vprašanje 
pa je trajnost virov lesne biomase. Zanimivo je vprašanje, kolikšna bi morala 
biti minimalna površina gozda, da bi še zadoščala za trajno samooskrbe z 
lesom, uporabnim v energetske namene. Na letno porabo lesne biomase 
vplivajo že prej našteti dejavniki (izolacija hiše, velikost ogreval nih površin, 
želene temperature itd.). Zelo pomembni pa so naravni dejavniki (zunanje 
temperature), ki niso konstantni in se iz leta v leto spreminjajo (trajanje 
kurilne sezone, zimske temperature). Poleg potreb po energiji se s časom 
spreminja tudi gozd in s tem povezani razpoložljivi potenciali iz gozdov. S 
časom se spreminjata možni letni posek in sortimentna struktura, spremi
njajo pa se tudi potrebe lastnika po tehničnem lesu ter potrebe po dohodku 
iz gozda. Glede na dinamičnost vseh dejavnikov bi lahko lastniku le okvirno 
določili velikost minimalne površine gozda za trajno samooskrbe. 

3.2.3 Ekonomika rabe lesne biomase 
3.2.3 Economics of use of wood biomass 

Pri ekonomski analizi lahko predstavimo: 
- kalkulacije neposrednih stroškov strojev in kotlov za centralno ogrevanje 

(stroške strojev na enoto proizvodov); 
- letne stroške in prihodke, ki so povezani z ogrevanjem (skupne stroške 

in prihodke v kurilni sezoni ali eksplicitne stroške in prihodke v kurilni 
sezoni); 

- prirastne stroške in prihodke (stroški in prihodki, ki so povezani z izbiro 
ogrevalnega sistema); 

- denarni tok projektov v celotni dobi trajanja projektov (sedanja vrednost 
donosov). 

Pri kalkulaciji stroškov strojev smo izračunali neposredne stroške strojev 
na enoto proizvoda (gorivo, mazivo, redni nadomestni deli, amortizacija, 
redno vzdrževanje, zavarovanje ter obresti za vloženi kapital). Izračun 
neposrednih stroškov različnih tipov sekalnikov in procesorja za pripravo 
polen je potrdil hi potezo, da na neposredne stroške zelo vpliva letna izko
riščenost strojev (grafikon 1 ). 
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Regresijska enačba 1 Regression equation: 
y = 7168,4 * x-1·0387; R2 = 0,9973 
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Podobne grafikone bi lahko izrisali še za druge tipe sekalnikov, vendar 
je pomemben predvsem trend, ki pa je pri vseh tipih enak. Iz grafikona je 
razvidno, kako neposredni stroški strmo padajo z večanjem izkoriščenosti 
stroja. 

Z izkoriščenostjo stroja neposredni materialni stroški padajo predvsem 
zaradi obračunavanja amortizacije stroja. Višja kot je nabavna vrednost 
stroja, pomembnejša je njegova izkoriščenost. Neposredni materialni stroški 
priprave nasutega m3 lesnih sekancev pa so odvisni tudi od kapacitete 
stroja. 

Za izračun letnih stroškov ogrevanja in za primerjavo posameznih pro
jektov posodobitve sistema ogrevanja potrebujemo podatke o letni porabi 
posameznega kuriva . Predstavljeni izračuni so narejeni za modelno eno
družinsko hišo (100 m2 ogrevalnih površin, srednje dobra izolacija, letna 
poraba: 1 O m3 goli ali 30 nasutih m3 lesnih sekancev ali 14 prm polen ali 
2.800 1 kurilnega olja). V izračunih smo predvideli, da opravlja lastnik gozda 
sečnjo in traktorsko spravilo sam . V okviru rednega letnega poseka ima 
predvidenih 30 m3 goli. 

V našem primeru obravnavamo 9 različnih projektov posodobitve in jih 
med seboj primerjamo (preglednica 1 ). Projekti se razlikujejo v vrsti kuriva 
(sekanci, polena, kurilno olje), v načinu priprave kuriva (strojno, ročno) 
ter v kotlih za centralno ogrevanje. Tako smo želeli prikazati razlike med 
posameznimi tehnologijami priprave in rabe kuriva. 

Največje razlike med projekti nastajajo zaradi potrebnih začetnih investicij 
v stroje (pri 5 projektih) in kotle (pri vseh projektih). Začetne investicije v 
sodobne kotle na lesne sekan ce so 7 -krat višje kot investicija v zastarel Pregledmca 1. Pregled različnih 
kotel na pole na in 5-krat višje kot investicija v sodoben kotel na kurilno olje. projektov posodobitve sistema 
Tako velike razlike lahko zmanjšamo le z ustreznim sistemom subvencij in ogrevanja 
zelo ugodnih kreditov. Table 1. Review of projects for 

modernising healing systems 

Stroj za Priprava kurilnice Nakup kuriva ali 
Projekt izdelavo kuriva Kotli ali prostora za kurivo najetje uslug 
Project Machinery for preparing Sto ves Preparation of wood Purchase of combustment 

wood combustment combustment storage or renting services 
1/1 Sodobni kotli Priprava 
1/2 Različni tipi sekalnika*1 na lesne sekance zalogovnika -
1/3 Different types of chippers Modern stoves Preparation 
1/4 on wood chips of storehouse 

Sodobni kotli na Priprava Usluge za 
2 - lesne sekance zalogovnika izdelavo sekancev 

Modem stoves Preparation Chips preparation 
on wood chiQs of storehouse services 
Sodobni ·kotli 

3 Procesor za pripravo drv na polena -
Firewood processor Modern sloves 

on fogs 
Sodobni kotli 

1 

Usluge za 
4 - na polena - pripravo polen 

Modem stoves Log preparation 
on /ogs 

1 
services 

5 - Klasični kotli na polena -
Old sloves on logs 

Sodobni kotli Nakup cisterne 
6 - na kurilno olje za kurilno olje Nakup kuriva 

Modern oil Purchasing an Purchasing the oil 
sto ves oil cistern 

Opombe: ·1 mali, srednji in veliki sekalniki 1 small, medium and large size chippers 
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Grafikon 2· Struktura letnih stro
škov pri celovitem vrednotenju in 
vrednotenju prilagojenemu sve
tovanju 
Grap/7 2: Structure of annual 
integrity costs and annual exp/icit 
cost s 

4 26 

Pri izračunu letnih stroškov in prihodkov ogrevanja smo predvidevali 
dva različna načina izračuna. Pri prvem izračunu (celovito vrednotenje) 
smo upoštevali vse možne stroške ter prihodke, povezane s procesom 
priprave in rabe kuriva. Pri drugem načinu izračuna (vrednotenje, prilagojeno 
svetovanju) smo upoštevali le eksplicitne stroške (stroške, ki nastopajo kot 
odliv sredstev). V obeh primerih smo kot strošek upoštevali lastno in tuje 
delo, neposredne stroške strojev ter kotlov (grafikon 2). 

400.000 

350.000 

300.000 

~ ~ 250.000 

~ ~ 200.000 
ii5!::: 

(/) 150.000 

100.000 

50.000 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IJ Kurivo D Nepos. str. strojev D Nepos. str. kollov O Lastno delo G Tuje delo 
Combus/ment Dir. co sls of mach. Dir. costs of slo vas Own work Work of o/he rs 

Opombe: (1) Letni stroški posameznega projekta pri celovitem vrednotenju 1 Total 
annual integrity cost s of single projects 
(2) Letni stroški posameznega projekta pri vrednotenju prilagojenemu 
svetovanju 1 Total annual exp/icit costs of single project 

Kot opurtunitetni strošek smo pri celovitem vrednotenju upoštevali nakup 
kuriva (lesa ali kurilnega olja). Bistvene razlike med letnimi stroški pri obeh 
načinih vrednotenja nastajajo zaradi amortizacije, obresti na vložena sred
stva ter zaradi stroška nakupa lesa. Po našem mnenju je za lastnika zelo 
pomemben prikaz letnih eksplicitnih stroškov, povezanih z ogrevanjem, 
vendar ga je treba opozoriti na amortizacijo strojev in kotlov. 

Med prihodke ogrevanja smo poleg možne prodaje presežkov lesa vklju
čili tudi vrednost proizvedene toplotne energije. Lastnik toplotno energijo 
v vsakem primeru potrebuje, in če je ne bo proizvedel, jo bo moral nepo
sredno kupiti (daljinski sistemi ogrevanja). V tujini uporabljajo za vrednost 
proizvedene končne toplotne energije izraz prihranek (savings ali avoided 
costs of energy) in jo pripišejo med prihodke nekega sistema ogrevanja. 
Dejansko vrednost toplote za lastnika ne pomeni priliva sredstev, temveč le 
prihranke (te lahko razumemo tudi kot opurtuniteni prihodek). Med prihodke 
bi lahko uvrstili tudi predvideno opravljanje storitev s stroji (sekalnik ali 
procesor za pripravo polen). Ker ti prihodki niso neposredno povezani s 
sistemom ogrevanja, jih nismo vključili v letne prihodke. 

Pri odločanju o posodobitvi sistema ogrevanja se mora lastnik zavedati 
dolgoročnosti odločitve, kajti sistemi ogrevanja naj bi imeli vsaj 20-letno 
življenjsko dobo. Zaradi dolge časovne dimenzije smo prime~ali tudi denarne 
tokove posameznih projektov v teku celotne življenjske dobe (preglednica 2). 
Pri tem smo uporabili dinamične metode, med katerimi je najbolj uporabna 
metoda sedanje vrednosti. Pri tej metodi moramo pričakovane donose 
(razlika med pričakovanimi letnimi prejemki in izdatki) preračunati (diskon
tirati) na sedanjo vrednost. 

Z upoštevanjem dejanskega denarnega toka lahko izračunamo pričakovane 
donose posameznih projektov v življenjski dobi projekta (preglednica 2). 

Letni donosi projektov so v primeru rabe lesne biomase pozitivni , nega
tivni so le pri sistemu na kurilno olje (visok strošek nakupa kuriva). Dejan-
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Projekt Začetna invest. Letni donos Letni denarni tok 1 Annual cash flow 

Project lnitial investment Annual return Letni izdatki Letni prejemki 
Annual expenses Annua/ receipts 

SIT SIT SIT SIT 
1/1 2.440.000 110.599 1 106.649 217.248 
1/2 2.480.000 118.083 1 99.165 217.248 
1/3 2.572.000 117.339 99.909 217.248 
1/4 2.676.000 118.336 98.912 217.248 
2 2.200.000 

1 
108.089 109.159 217.248 

3 1.832.000 133.945 83.303 
1 

217.248 
4 1.500.000 127.430 89.818 217.248 
5 300.000 96.544 75.771 172.315 
6 550.000 -51.082 299.450 248.368 

ska lastnik ne bo imel letnega priliva sredstev zaradi ogrevanja. Pozitivni 
letni donos je v bistvu prihranek sredstev, ki bi jih v nasprotnem primeru 
moral plačati za proizvedene toploto. Pri letnih izdatkih smo upoštevali vse 
neposredne stroške strojev in kotlov, stroške lastnega in tujega dela ter 
nakup kuriva (le v primeru kurilnega olja). Pri prejemkih je poleg vrednosti 
viška posekanega lesa (predvidevamo prodajo na trgu) upoštevana še 
vrednost končne toplote. 

Ker je trajanje projektov daljše, lahko za vse projekte izračunamo kumu
lativo sedanjih vrednosti letnih izdatkov (grafikon 3). Diskontna stopnja 
za računanje sedanje vrednosti je ?-odstotna, take so tudi obrestne mere 
za vloženi kapital, ki so upoštevane pri kalkulacijah neposrednih stroškov 
strojev in kotlov. 

Dinamične metode slonijo na ugotovitvi, da je tolar, ki ga bomo prejeli v 
prihodnosti, manj vreden kot tolar, ki ga imamo v roki (REBERNIK 1997). Iz 
grafikona 3 pa je lepo razvidno, da je začetna investicija tista, ki povzroča 
največje razlike med projekti, ki predvidevajo sodobne tehnologije rabe 
lesne biomase (projekti od 1/1 do 4 ), ter drugimi projekti (projekta 5 in 6). 

Ker pri vrednotenju nismo upoštevali prednosti sodobnih tehnologij (večja 
udobnost ogrevanja, manjša poraba časa, večji izkoristki, samodejnost 
kurjenja, manjše emisije itd.), so izračuni manj ugodni za sodobne tehno
Jogije. Glavne pomanjkljivosti zastarelih tehnologij na pole na so največkrat 
razlog za prehod na fosilna goriva. S svetovanjem želimo lastnika ozavestiti 
o vrednosti surovine (lesa, uporabnega v energetske namene), ki jo ima 
in ki bi bila v primeru prehoda na fosilna goriva večinoma neizkoriščena 
(droben in nekakovosten les, ki ga je težko prodati). 

5 10 15 

Leta 1 Years 
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Pregledmca 2: Začetne investi
cije in letni donosi pri projektih 
posodobitve sistema ogrevanja 
(SIT /leto) 
Table 2: lnitial investments and 
annua/ return for projects of 
modernising healing systems 
(SIT!year) 

Grafikon 3: Kumulativa sedanjih 
vrednosti izdatkov projektov v 20 
letih (dinamične metode, diskon
tna stopnja= ?-odstotna) 
Graph 3: Sum total for net pre
sent value of expenses in 20 
years (dynamic methods, disco
unt rate= 7 %) 
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S podmeno, da lahko lastnik dobi subvencijo (50%) za nakup sodobnih 
tehnologij, se donosnost teh projektov bistveno spremeni. Predvsem se 
spremenijo kazalci učinkovitosti projektov, ki predvidevajo nabavo sodo
bnega kotla na polena. Doba vračanja teh projektov je 12 let, donosnost 
projektov je več kot 1 O-odstotna (interna stopnja donosnosti), interna stopnja 
prihranka pa je v primerjavi s projektom, ki predvideva prehod na kurilno 
olje, več kot 40-odstotna (kljub začetnim investicijam zagotavljajo ti projekti 
v primerjavi s kurilnim oljem prihranke v višini 40 %). Problematična ostaja 
donosnost projektov, ki predvidevajo nakup kotlov na lesne sekance. 

Donosnost projektov, ki predvidevajo prehod na lesne sekance, se bis
tveno poveča šele, ko upoštevamo subvencije za nakup kotlov (v višini 30 
%) ter večjo proizvodnjo toplotne energije . V primeru, da predvidimo, da 
bo kotel optimalno izkoriščen (glede na nazivno moč) v teku celega leta 
(ogrevanje vode v poletnih mesecih), je donosnost projektov večja. Doba 
vračanja se zmanjša na manj kot 10 let, interna stopnja donosnosti je več 
kot 15-odstotna, gospodarnost projektov je skoraj 2 (od 1,7 do 1 ,9). Glede 
na izračune lahko zaključimo, da so projekti, ki predvidevajo prehod na 
lesne sekance, donosni oziroma učinkoviti le v primeru večjih potreb po 
energiji (kmečki turizem, sušilnica za les, veliko ogrevanih površin, velika 
poraba tople vode) ter ob podmeni, da dobi lastnik nepovratna sredstva v 
višini vsaj 30 %začetne investicije. 

Na splošno lahko zaključimo, da so projekti posodobitve individualnega 
sistema ogrevanja s stališča donosnosti vloženih sredstev problematični. 
Težave nastajajo predvsem zato, ker je ogrevanje za individualnega pora
bnika predvsem strošek. Ogrevanje lastnih prostorov le redkokdaj pomeni 
neposreden prihodek. Prihodek je lahko v primeru, ko prostore oddajamo 
in najemnikom zaračunavamo energijo. 

Za ogrevanje in segrevanje sanitarne vode v vsakem primeru potrebu
jemo toplotno energijo. Potrebno količino končne energije lahko neposredno 
kupimo (daljinski sistemi ogrevanja) ali pa jo proizvedemo sami. če razu
memo ogrevanje kot sistem, ki potrebuje določene vložke (kurivo, lastno 
delo, neposredni stroški strojev ter kotlov), a daje tudi določene rezultate 
(proizvedena toplota), lahko za posameznika izračunamo letne stroške in 
prihodke, izhajajoče iz izbranega sistema . 

Izbor tehnologije priprave in rabe kuriva bistveno vpliva na letne stroške 
ter prihodke. Pri izboru tehnologije je v prvem koraku najpomembnejši izbor 
kuriva (kurilno olje, lesni sekanci, polena, premog itd.), s tem sta povezana 
cena kuriva ali strošek priprave kuriva (izbor sekalnika, procesorja za pri
pravo polen, najem storitev itd.) ter izbor kotla za centralno ogrevanje. 

3.3 Prenos informacij 
3.3 Transfer of information 

Za svetovanca sta ključni fazi v procesu svetovanja (shema 1) faza 
zbiranja in faza prenosa informacije. Prve faza je pomembna, ker je lahko 
za lastnika zelo moteča (dolgotrajno in zapleteno zbiranje podatkov), druga 
faza pa je pomembna, ker ima pomembno vlogo pri odločitvi posameznika. 
Samo dobro izbrane in ustrezno predstavljene informacije bodo lastniku 
dejansko v pomoč pri odločanju. Brez ustreznega prenosa informacij sve
tovanje ne doseže želenega cilja , prenosa znanja lastnikom gozdov, in 
postane samo sebi namen. Pri prenosu informacij ne gre le za ustne infor
macije, temveč tudi za pripravo slikovnega in pisnega materiala, ki ga lastnik 
lahko obdrži. Take informacije so trajne in bodo svetovancu dalj časa v 
pomoč. V ta namen predlagamo pripravo informacijskega gradiva, kot so 
zloženka, brošura, prospekti itd . 
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4 PREDLOG SVETOVANJA 
4 PROPOSITION FOR COUNSELLING 

Razvoj tehnologije priprave in rabe lesne biomase zahteva aktivno spre
mljanje in učinkovit prenos znanja. Lastniki nimajo dovolj časa ali pa nimajo 
dostopa do informacij, kijih dnevno objavljajo in dopolnjujejo na svetovnem 
spletu (internetu) ali v različnih strokovnih in poljudnih revijah. Poleg tega 
lastnik največkrat nima vsega potrebnega znanja, na primer za izračun 
donosnosti (izračuni letnih stroškov, prihodkov, izračun denarnega toka v 
dobi trajanja projektov). 

S podobnim problemom pa se bodo srečevali tudi svetovalci, ki bi morali 
poleg ocene potencialov in poznavanja različnih tehnologij priprave lesnega 
kuriva od panja do kurilnice ali zalogovnika poznati tudi različne načine 
izračuna stroškov in prihodkov, kazalce učinkovitosti projektov, prikaz pri
rastnih stroškov itd. 

Kot smo že omenili , je namen svetovanja uporaba znanja za pomoč 
gozdnemu posestniku. Na osnovi zbranih podatkov (izpolnjeni vprašalnik) 
ter nekaterih podmen lahko svetovalec odgovori na številna vprašanja in 
tako posreduje informacije, ki so ključne za nadaljnje odločitve o posodobitvi 
sistema ogrevanja. Gospodar oziroma lastnik lahko tako izbere za trenutne 
razmere optimalno rešitev. 

Svetovanje na področju energetske učinkovitosti je v Sloveniji organizi
rano v mreži energetskih pisarn. Svetovanje lastnikom gozdov na področju 
gospodarjenja z gozdovi je ena izmed pomembnih nalog Zavoda za goz
dove Slovenije. Združitev nalog obeh organizacij lahko pomeni svetovanje 
lastnikom gozdov za učinkovito rabo lesa v energetske namene. Pri tem 
svetovanju je zajeto področje gozdarstva in energetike, saj želimo svetovati 
pri pripravi kuriva od panja do zalogovnika in pri njegovi rabi od zalogovnika 
do končne toplotne energije. Področje gozdarstva vključuje pripravo lesnega 
kuriva od panja, torej od poseka, do spravila, prevoz, skladiščenje ter pri
pravo končne oblike kuriva. Priprava končne oblike kuriva ter skladiščenje 
sta že področji, ki mejita na energetiko. Izbor kurilnih naprav pa nedvoumno 
sodi v področje energetike ali strojništva. Tako se že na začetku postavlja 
vprašanje, kdo lahko nastopa kot svetovalec. 

Za učinkovito svetovanje (svetovanje, pri katerem v najkrajšem času z 
najmanjšimi finančnimi vložki zberemo in posredujemo največ informacij) bi 
morali izdelati mapo z gradivom, ki bi bila v pomoč svetovalcu. 

Taka mapa naj bi vsebovala: 
- enotni vprašalnik za zbiranje podatkov; 
- preglednice, ki ponazarjajo različne možne tehnologije priprave lesnega 

kuriva; 
- preglednice o energijskih in količinskih ekvivalentih med različnimi kurivi; 
- preglednice neposrednih stroškov posameznih strojev na enoto (ure/m3

, ure/nasut 
m3 1esnih sekancev itn.); 

- preglednice o porabi časa na enoto pri posamezni operaciji; 
- okvirne podatke o višini investicije, pri čemer je treba nabavne cene 

spreminjati glede na ponudbo na trgu in različne podatke proizvajalcev 
opreme; 

- podatke o vseh, tudi posrednih prednostih sodobnih tehnologij (manjša 
poraba časa za pripravo kuriva, samodejnost kurjenja, manjše emisije, 
večji izkoristki, manjša poraba časa za vzdrževanje kotla , manjša poraba 
kuriva, uporaba različne lesne biomase itn.); vsi ti podatki bi morali biti 
združeni v zloženki, ki bi bila na voljo vsem interesentom; 
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- preglednice z izračunanimi letnimi stroški ogrevanja za različne sisteme 
in za različno letno porabo energije; 

- preprost program za izračun sedanje neto vrednosti projekta, interne 
stopnje donosnosti ter dobe vračanja projekta; pomembna je predvsem 
predstavitev razlik med različnimi možnimi projekti, saj natančnih vrednosti 
ne moremo določiti ; zaradi nihanj v letnih količinah poseka ter zaradi 
nihanj v letni porabi toplotne energije natančnih letnih denarnih tokov ne 
moremo napovedovati ; 

- podatke o možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev (podatke o tekočih 
razpisih} . 

S stališča gozdarja so pravilnejše odločitve, ki predvidevajo uporabo 
lesa, s stališča ekologa so pravilnejše odločitve, ki predvidevajo uporabo 
sodobnih kotlov z minimalnimi emisijami škodljivih plinov, energetik pa 
zagovarja tehnologije z večjimi izkoristki. Za lastnika pa je prava vsaka 
odločitev, ki jo je po tehtnem premisleku sprejel. Svetovalec mu mora le 
pomagati pri zbiranju različnih informacij. Preveč neurejenih informacij pa 
lahko povzroča le zmedo. 
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Counselling Methods for Forest Owners in the Field of Effective Use of Wood as 
Energy-Producing Raw Material 

Summary 

The ma in objective of the article is to prepa re and propose methods for professional counselling the forest 
owners in the field of effective use of wood biomass as an energy-producing raw material. The purpose of 
such counselling is mainly to transfer knowledge: 
- on the potentials of wood biomass on the one's estate, 
- on va rio us technologies for the preparation of wood bio mass and its use, 
- on the economies of various technologies. 

With the method of analysis and synthesis we planed to gather data essential for counselling to those 
who intended to modernise their heating systems. The counselling should thus enclose the spheres of 
forestry (preparation of combustment from coppice to storehouse, boiler room or wood chip storage), power 
supply ( combustment storage, requirements for energy, selection of a su ita ble central heating furnace ), and 
economics (calculation of annual costs and income of heating, evaluation of the projects). 

ln our case, the counselling can be divided into four parts. The first part covers the sphere of evaluation 
of wood biomass potentials. This evaluation can be further separated into assessment of forest potentials, 
assessment of potentials from gradually overgrown surfaces, and assessment of other poten.tials. The 
second part covers the estimation of energy required on private estates, the third one the technologies and 
the fourth one economic analyses. . 

Counselling is undoubtedly important. By it's use the owner's attention can be attracted to adqitionally 
indicate the mistakes one is ma king du ring the preparation of combustment and to, furthermore, inform one 
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about possible new technological solutions (mechanised preparation of logs or preparation of cli s). if·~e _, 
annual direct costs of machinery depend on selection of technology as well as on costs of work. ~ 

Economic analyses include: 
- calculations of direct costs of machinery and central heating furnaces (costs per product unit); 
- annual costs and income connected with heating (total costs and income in the heating season or explicit 

costs and income in the heating season) 
- accrued costs and incomings (costs and costs associated with the heating system selection); 
- cash flow of the projects in the entire period of their duration (current value of returns). 

As no advantages of modem technologies (smaller physical strain, lesser time consumption, greater 
utilisation, automatic heating, lesser emissions, etc.) were considered during the evaluation, the results are 
less favourable for modern technologies. lihe main deficiencies of outdated log technol.ogies are most often 
a reason for a switch to fossil fuels. With our counselling we intend to make the owne rs aware of the value of 
wood applicable for energy-producing purposes, i.e. wood he actually owns and would in case of switching 
to fossll fuels remain mostly unused (small pieces of low quality wood that is difficult to sell). 

For an efficient counselling, in which most information is collected and transferred in the shortest time 
with the smallest possible amount of money, a folder which would include a questionnaire for information 
gathering, all the data on quantity and energy equivalents, the data on initial investments, the data on the 
advantages as well as deficiencies of separate technologies, and instruments for a general calculation of 
annual explicit costs and income as well as financial currents du ring the project, should be made. 

Counselling for an effective use of wood biomass is very complex and encroaches upon a number of 
spheres. And due to the extent of the needed knowledge it is undoubtedly demanding. 

Viri 1 References 
BIZJAK, F., 1996. Tehnološki in projektni management.- Nova Gorica, Grafika Soča, s. 208. 
BROEK, R. f TROSSERO, A. M., 1997. The Role of Wood Energy in Europe and OECED.- Roma. Regional Sludies, FAO, Forestry Department, 

Working Paper FOPW/97/1, 87 p. 
HERMELIN, J./ SCHNEIDER, M. H./ SHORT, C. A., 1982. Wood Chip Healing of Homes and other Small Buildings: Healing Equipment Characteristics 

and Operation and Smaii-Scale Fuel Production.- New Bronswick, Prepared for lhe Department of Energy, Mines and Resources Canada, 77 p. 
KRAJČIČ, D., 1996. Učinkovitost bioloških vlaganj.- Zbornik gozdarstva in lesarstva, 49, s. 129-159. 
LISS, J. E., 1984. Methods Used by Self-employed Forest Owners for Harvesting Fuel Chips.- Garpenberg, Report No. 162. The Swedish University 

of Agricullural Science, 66 p. 
MEDVED, M. f POGAČNIK, N., 1999. Lesna biomasa- star vir energije v novi preobleki.- V: Kmetovalčev priročnik: Energija iz lesne biomase. 

Ljubljana, Kmetijska založba, s. 5-11. 
PLANK, D. , 1998. Standardkalkulationen fUr Biomasse · Nahwarme - Netze im Vergleich zu individuallen Hackchnitzel-, Pellets-, Ol- und 

Gasheizungsanlagen.- Graz, Landeskammer fur Land· und Forstwirtschafl Sterermark, 23 S. 
POGAČNIK, N., 1999. Ocenjevanje potencialov lesne biomase iz gozdov, izkoristljive v energelske namene.- V: EGES 3/99, s. 77-80. 
POGAČNIK, N., 1999. Strategija in akcijski program Evropske unije na področju izrabe obnovljivih virov energije.- Gozdarski vestnik 57, 7-8, s. 

322-331. 
POGAČNIK, N., 2000. Metode svetovanja lastnikom gozdov za učinkovito rabo lesa v energetske namene.- Magistrska naloga, BF, Oddelek za 

gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 199 s. 
POGAČNIK, N. / KRAJNC, R., 2000. Sodobne kurilne naprave in sistemi na lesno biomaso.- Gozdarski vestnik 58, 3, s. 157-159. 
POGAČNIK, N./ KRAJNC, R., 2000. Les kot kurivo.- Gozdarski vestnik 58,5-6, s. 281-283. 
REBERNIK, M., 1937. Ekonomika podjetja.- Ljubljane.. Gospodarski vestnik, 445 s. 
REPOVŽ, L., 1999. Financiranje investicijskih projektov.- V: Zbornik semina~a: "Priprav::~ investicij za projekte učinkovite rabe energije", Podgorica, 

Agencija za učinkovito rabo energije, s. 1-1 O. • 
ROBEK. R. l MEDVED, M.l POGAČNIK, N./ BITENC, 8./ ZGAJNAR, L., 1998. Removing Barriers to Biomass District Healing Projects in Slovenia. 

Analysis of Wood Biomass Potenlial in Slovenia.- Poročilo projekta, Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, 45 s. 
WINKLER, 1./ KOSIR, B., 1 KRČ, J. f MEDVED, M., 1994. Kalkulacije stroškov gozdarskih del.- Strokovna in znanstvena dela, 113. Ljubljana, BF, 

Oddelek za gozdarstvo, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 69 s. 
WINKLER, 1., 1995. Stroški gozdnega dela.- Gozdarski vestnik 53, 2, s. 58-65. 
WINKLER, 1., 1996. Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi.- študijsko gradivo za višješolski študij, Ljubljana, BF, Oddelek za gozdarstvo, 129 s. 
WINKLER, 1./ KRAJČIČ, D., 1999. Stroški gozdnega dela.- Ekspertiza, BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 8 s. 
ŽGAJNAR, L., 1993. Tehnologije pridobivanja drobne drevesne biomase-sečni ostanki.- Raziskovalna naloga, Ljubljana, IGLG, 83 s. 
ŽGAJNAR. L., 1996. Značilnosti in pomen lesnega kuriva v slovenski energetiki.- Gozdarski vestnik 54,7-8, s. 336-349. 
--, Biomass Combustion. 2000. LIOR ·CD-rom Collection- Renewable Energies Series, http://www.lior.be 
- , Biomass Healing Project. Small -Commercial Healing System- Financial Summary. RETScreen. 1997. TM- Pre--Feasibility Analysis Model, 

Canada, 57 p. 
-,Katalog stroško•J kmetijske mehanizacije 1998. Kmelovalec, 65, 4, s. 23-30. 
-, Poraba energije in goriv v gospodinjstvih, Slovenija, 1996. 1998. Statistične informacije, 18 Energetika, 21 . januar 1998, št. 2, 8 s. 

GozdV 58 (2000) 10 431 



Strokovne razprave 
GDK: 304: (497.12) 

ih dr 1 i ~ ent 1 h::t·i 1 <. Q - 1 nn ~ J]a a 

K 

Izvleček: 

Lipoglavšek, M. : Nezgode pri delu večjih gozdarskih družb v Sloveniji leta 1999- primerjava z obdobjem 1991-1999. 
Gozdarsld vestnik, št. 10/2000. V slovenščini, ci t. lit. 5. 

Članek na podlagi mednarodnih šifrantov analizira nezgode pri delu večjih gozdarskih gospodarskih družb v Sloveniji leta 1999 
in jih primerja s tri letnimi obdobji med letoma 1991 in 1999. Leta 1999 smo ugotovili ponovno povečanje pogostnosti nezgod na 12,3 
%in resnosti nezgod na 27,8 dni na nezgodo. Največ nezgod se je zgodilo od junija do novembra, in sicer v začetku tedna, okrog 9., 
11 . in 13. ure. Najštevilnejše so bile nezgode pri sečnji (47 %). Delavce so najpogosteje poškodovali drevo ali njegovi deli (47 %). 
Pretežno pri starejših (57% nad 41 let) proizvodnih delavcih je najpogosteje (44 %) prišlo do zmečkanin na nogah in rokah. 

Ključne besede: nezgoda pri delu , gozdarska družba, državni gozd, Sloveruja. 

UVOD 

S pomočjo že od leta 1980 uporabljanih medna
rodnih šifrantov, ki smo jih leta 1998 posodobili in 
prilagodili slovenskim razmeram, smo za leto 1999 
po daljšem času za vse večje gospodarske družbe v 
slovenskem gozdarstvu zbrali podatke o nezgodah pri 
delu. Podatke o veliki večini nezgod je morda uspelo 
zbrati zato , ker je šifrante na papirju ali na disketah 
zbiral neposredno Odbor za varstvo pri delu Splošnega 
združenja gozdarstva. Službe za varstvo pri delu so 
posredovale značilnosti 213 nezgod, katerib posledica 
je bila poškodba delavca in njegova odsotnost z dela. 
Analiza, ki jo je opravil Urad RS za varnost in zdravje 
pri delu, v kateri je primerjal gozdarstvo z vsemi dejav
nostmi v Sloveniji, pa je zajela 260 nezgod. Očitno je 
zajela še manjša podje~a, ki tudi opravljajo gozdarske 
storitve. Naši zbrani podatki se nanašajo skoraj izklju
čno na državne gozdove, čeprav delajo večje družbe 
tudi v zasebnih gozdovih, vendar sta se tam zgodili 
le dve nezgodi. Ne vemo pa, koliko dela opravijo v 
državnih gozdovih manjši podjetniki kot podizvajalci 
večjih družb. 

2 METODE DELA 

Zbrane podatke smo obdelali na katedri za gozdno 
tehniko in delo na Biotehnični fakulteti . S pomočjo 
vrtilnih tabel v programu MS-Excel smo analizirali 
(teh. sod. J. Pokorn) medsebojne odvisnosti nekaterih 
kazalnikov pojavljanja nezgod. Na podlagi podatkov 

*prof. dr. M. L., univ. dipl. inž. gozd. , BF, Oddelek za goz
darstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, 
SLO 

2 

iz tako imenovanih obrazcev 5, ki jih zbira republiški 
inšpektor dela, smo analizirali celotno število nezgod 
ter pogostnost in resnost nezgod v večjih gozdnogospo
darskih družbah. Službe za varstvo pri delu so posre
dovale tudi pcx:latke o številu zaposlenih in obsegu pro
izvodnje njihovih družb. Izračunani kazalniki so lahko 
samo toliko natančni , kot so natančni zbrani podatki. 

Tokrat skušamo pojav nezgod v letu l999 primerjati 
še s triletnimi preteklimi obdobji , in sicer z obdobji 
1991-1993, 1994-1996 in l997-1999. Žal imamo za 
obdobje 1994-1996le manjši vzorec treh gospodarskih 
družb (iz Postojne, Bleda, Nazarij), ki pa ni reprezen
tativen za vso Slovenijo. Kljub temu nekatere zakoni
tosti pojavljanja nezgod veljajo tudi v tem obdobju 
(vzorcu). V celotnem obdobju ( l99l-1999) smo s 
temi primerjavami analizirali 1.711 ali 70% od 2.422 
nezgod, ki so se zgodile pri delu 16 gozdarskih gospo
darskih družb v Sloveniji. 

3 REZULTATI RAZISKAVE 

3.1 Število, pogostnost in resnost nezgod 

Leta 1999 je bilo nezgod s poškodbami delavcev 
213, največ na gozdnogospodarskih območjih Slovenj 
Gradec, Novo mesto in Kočevje (45 % vseh nezgod 
v Sloveniji). Novo mesto ni več samo na nezavidnem 
prvem mestu. Preglednica l kaže, da se je število 
nezgod v treh primerjanili obdobjih zmanjševalo, 
vendar je leta 1999 glede na leto 1998 spet nekoliko 
naraslo. Seveda pa sta se v teh obdobjih močno spre
minjala tudi obseg proizvodnje in število zaposlenih v 
gozdarskih družbah. 
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r-:~;kJrliL 1 1 Število nezgod pri delu v obdobju 1991-1999 po 
gospodarskih družbah 

Gospodarska Stevilo nezgod 1991-1999 
dmžba na obdobje 
območju 91 -93 94-96 97-99 91-99 1999 
Slovenija 999 755 678 2422 213 
Tolmin 70 62 1 51 183 13 
Bled 781 77 1 63 218 17 
Kraqj 30 1 22 16 68 2 
Ljubljana 39 24 23 86 5 
Postojna 85 94 78 257 25 
Kočevje 122 90 92 304 29 
Novo mesto 114 117 116 1 347 33 
Brežice 47 18 _____lL_j 96 14 
Celje 31 13 11 1 55 4 
Nazruje 47 47 20 114 9 
Sl. Gradec 188 109 1 98 395 33 
Maribor 124 1 70 1 50 244 22 
Murska Sob. 19 1 li l 9 39 1 2 
G. Radgona 3 1 5 9 1 

Kras 2 2 4 
Snežnik 13 13 5 

77- obdelano na šifrantih 

Pogostnost nezgod, izračunana v odstotkih vseh 
zaposlenih,je leta 1999 narasla bolj kot število nezgod, 
saj je število zaposlenih padalo (približno enako kot v 
nekaj prejšnjih letih). Znašala je 12,3 %, kar je več kot 
v dolgem obdobju od 1976. do 1995. leta. Povečanje 
glede na leto 1998 k sreči še ni obrnilo padajočega 
trenda, ki se je pojavil po maksimumu leta 1996 (graf. 
1 ). Razlike v pogostnosti nezgod po gozdarskih dm
žbah se zadnja leta povečujejo in so leta 1999 znašale 
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od najmanj 2,7 % na kranjskem območju do največ 
20,3 %na brežiškem (preglednica 2, na grafik onu 1 sta 
prikazani le dve skrajnosti celotnega obdobja). Ker je 
nezgod malo in so k sreči redek dogodek, je pogostnost 
nezgod v posameznem letu in pri posamezni gospodar
ski družbi manj zanesljiv kazalnik stanja varnosti pri 
delu. Za območje Slovenije ali za daljša obdobja pa 
je dovolj pomemben kazalnik. Zato nam ne sme biti 
vseeno, da je bila pogostnost nezgod leta 1999 nad dol
goletnim povprečjem. V obdobju 1991-1999 so imele 
gospodarske dn1žbe v Slovenj Gradcu, Novem mestu, 
Kočevju in Tolminu pogostnost nezgod nad l2 %, leta 
1999 pa so se tem pridružile še družbe v Postojni, Mari
boru in Brežicah. Vzrok za to ne more biti samo v pose
bno nevarnih razmerah ali v načinu zajemanja podat
kov, ampak prav gotovo tudi v skrbi za varnost pri 
delu. 

Pogosto se za oceno varnosti dela uporablja tudi 
relativni kazalnik; tj. število nezgod glede na obseg 
proizvodpje, vendar je ta kazalnik zaradi zanesljivosti 
podatkov pa tudi zaradi različnega obsega dejanskega 
dela v gozdnih proizvodih manj zanesljiv. Za Slove
nijo pa v družbenih, državnih gozdovih zagotovo kaže 
na izboljševanje varnosti pri delu. Medtem ko se je v 
obdobju 1975-1991 zgodilo skoraj 6 nezgod na 10.000 
m3 proizvodnje in v obdobju 1992-1996 od 3 do 4, 
je v letih 1997, 1998 in 1999 padel ta kazalnik pod 3 
nezgode na 10.000 m3 proizvodnje (preglednica 3). Žal 
moramo v podatke o obsegu proizvodnje in o številu 
proizvodnih delavcev za leto 1999 rahlo podvomiti, saj 
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Gt.ttil nn 1: Pogostnost nezgod v gozdnih gospodarstvih v Sloveniji v obdobju 1975-1999 
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Prcl!.l ·Jmc<~ 2 Pogostnost in resnost nezgod v gozdarsiOh gospodarskjh družbah v obdobju 1991-1999 

Obdobje 1991-1993 1994-1996 1997-1999 1991-1999 1991-1999 1999 
Gospodar. družba Pogostnost Pogostnost Resnost Pogostnost Resnost Št. nezg. 
na območju % vseh zaposlenih % dni/nezg. % dn.i/nezg na 10.000 m3 

Slovenija 8 20 11,90 12,60 10,20 23,20 12,30 27,80 2,89 
Tolmin 8,90 18,10 15.00 1240 19 30 11,00 23,90 2,40 
Bled 9,90 14,30 12,90 12,00 21,90 10,60 2220 2,93 
Kranj 3,50 12,00 7,90 5,50 28,50 2,70 27,.90 0,80 
Ljubljana 5,00 ~50 10,00 6,70 27,00 7,20 76 20 1 __1,_42 
Postojna 7,00 12,50 12,80 1 10,00 28,90 1 13,20 23,00 2,33 
Kočev.ie 8,90 li 50 1 15,60 12,70 32,60 16,40 31,90 2,28 
Novo mesto 8,80 1 13,80 16,00 12 JO 24,90 14,00 21,00 1 :}_,06 
Brežice 8,10 7,60 14,40 ,---- 9 30 

1 32,10 1 20,30 44,10 5,30 1 

Celje 4 30 4 10 4 70 
Nazarje 7 40 16,70 7,50 
Sl. Gradec 12,20 11,70 12,90 
Maribor 8,90 10.20 11,80 
Murska sob. 14,30 11,20 5,50 
G. Radgona 4 20 1,6* 14,7* 
Kras 3,5* 6 5* 
Snežnik 9,2* 

* nepopolni podatki 

je malo verjetno tako drastično znižanje učinkovitosti 
dela (proizvodnjam3/delavca), poleg tega pa so podatki 
iz drugili virov kot v prejšnjih letih. 

Pri posameznih gozdnogospodarskih območjih 

vidimo leta 1999 spet velike razlike (preglednica 2). Nad 
povprečjem so Bled, Novo mesto, Brežice, Nazarje, 
Maribor in zlasti neugodno Slovenj Gradec (7 ,3 
nezgode/ 10.000 m3). 

Resnost nezgod je kazalnik, ki s številom izgub
ljenih delovnih dni na nezgodo prikazuje posledice 
nezgod s poškodbami. Pri majhnem številu nezgod tako 
za posamezno leto kot za gospodarsko družbo je zelo 
spremenljiv in je uporaben šele za širše območje ali 
daljše obdobje. Resnost nezgod v gozdarstvu Slove
nije od leta 1975 počasi, a vztrajno narašča. Zdi se, 
da povzroča delo s stroji (motoma žaga), ki poteka 
hitreje, hujše posledice nezgod . V obdobju 1975-1991 
je znašala resnost v slovenskih družbenih gozdovih 
22,5 dni na nezgodo, v obdobju 1991-1999 pa pri večjih 
družbah 23,3 dni (preglednica 2). Leta 1999 je močno 
narasla nad dolgotrajno povprečje in je znašala 27,8 

Leto 1990 1992 1994 1996 
S.ečnja v 1.000 m' 1.089 861 771 804 
Vsi zaposleni (n) 5.529 3.547 2.376 1.922 
Delavci v proizvodnji (I})_ 2.087 1 1.905 945 1 873 
Proizvodnja (m3/delavca) 522 452 816 921 

Pogostnost nezgod: 
% vseh zaposlenil1 8,6 1 9,4 10,6 1 1.4,1 

Številonezgod- sl..:upaj (n) 477 333 252 27J 
na 1..000 delavcev v proizvodnji 228 175 267 310 
na 10.000 m3 4,4 3,9 1 3,3 3,4 

434 

4 30 36,80 5,20 1 65 50 1,28 1 

9,60 35,60 11,40 1 42,90 3,98 
12,20 21,60 13 60 22 30 7,27 
9,80 25,30 16 70 18,80 4 oo 
9 90 3,10 1 10,50 _1 19 
5,3* 

1 

12,20 1,93 

dni na nezgodo, tudi več kot leta 1998 (23,8 dni). Torej 
tudi ta kazalnik, podobno kot kazalnik pogostnosti, 
pravi, da se je varnost pri delu leta 1999 poslabšala. 
Po resnosti nezgod v daljšem obdobju (199 1 -1999) 
prednjačijo v Sloveniji večinoma tiste gospodarske 
družbe v gozdarstvu (razen Kočevja), ki imajo relativno 
manj nezgod. V Celju, Nazarjih, Brežicah in Koče
vju je bila resnost nezgod nad 30 izgubljenih dni na 
nezgodo. 

3.2 Čas pojavljanja nezgod 

Značilnosti pojavljanja nezgod smo analizirali na 
podlagi zbranih šifrantov. Za leto 1999 smo jih zbrali 
za vse prijavljene nezgode pri delu, medtem ko za pre
tekla obdobja manjkajo nekateri podatki. Analizirani 
vzorec je obsegal za obdobje 1991-1993 87 %, za obdo
bje 1994-1996 samo 26% in za obdobje 1997-1999 že 
91 %nezgod. Ker na redkih posameznih šifrantih manj
kajo podatki (odgovori) ali pa so uvrščeni pod "drugo", 
osnova za izračun v nadaljevanju prikazanih odstotkov 
ni vedno enako število nezgod. Le tako dobljene rela-

1997 
847 

1.820 
880 
965 1 

13 7 
249 
283 
2,9 

1999 
738 

1.731 
1.258 
586 

12,3 
213 
169 
2,9 

Pr..:gkJn1c;i 3. Nezgode pri delu in proizvodnja 
v državnih gozdovih v obdobju 1990 - 1999 
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deljkih manjka jutranji maksimum, a sta druga dva 
izrazitejša, ob torkih in petkih pa manjka maksimum 
okoli enih popoldne. To lahko pomeni, da ob ponede
ljkih delavci začno z delom kasneje, ob petkih pa prej 
nehajo. V prejšnjih obdobjih (graf. 3) sta bila maksi
muma samo dva (okoli 9. in ll. ure) in oba sta bila tudi 
manj izrazita, zlasti v obdobju 1991-1993. 

Leta 1999 se je največ nezgod zgodilo na začetku 
tedna: ob ponedeljkih 22 % in ob torkih 24 %. Tudi v 
obdobju 1991-1996 (graf. 4) je bilo največ nezgod ob 
ponedeljkih, vendar je bila razporeditev od ponedeljka 
do petka enakomernej ša. Samo v obdobju 1994-1996 
smo ugotovili največ nezgod ob petkih, vendar vzorec, 

( it'Jiikun 2. Pojavljanje nezgod !eta l999 po urah in dnevih v 25;___.,.-,-.....,--r-rll_l_l--...-----,.---.... 
tednu 

tivne podatke je možno med seboj primerjati . Ker nanje 
vplivajo zakonitosti pojavljanja nezgod in hkrati tudi 
obseg dela ali število zaposlenih v posamezni analizi
rani skupini vplivnega dejavnika, so zaključki o zakoni
tostih pojavljanja nezgod lahko samo domneve. Kljub 
temu je pomembno, da vemo, kdaj, kje in komu se 
zgodi največ nezgod, saj bodo varnostni ukrepi naju
činkovitejši, če bodo najprej usrnetjeni v glavna žarišča 
nezgod. 

Za pojavljanje nezgod po urah dneva so za leto 1999 
značilni nekako nije neizraziti maksimurni: v jutranjem 
času od 830 do 930 (17 %), v dopoldanskem času od 
1.030 do 1.130 (18 %) in ob koncu delavnika od 1.230 
do 1.330 (16 %). To spet kaže, da se nezgode pojav
ljajo, kadar je intenzivnost dela večja ali kadar nastopi 
utrujenost. Vendar pa za vse dneve v tednu potek po 
delovnih urah nj vedno enak (graf 2). Tako ob pone-
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rOJ fi k n 3· Pojavljanje nezgod v obdobju L 991-1999 po urah 
dneva 
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! 11 JltkiHI l· Pojavljanje nezgod v obdobju 1991-1999 po dnevih 
v tednu 

kot rečeno, ne predstavlja vse Slovenije (Bled, Nazatje, 
Postojna). 

Sezonski značaj gozdarskega dela se pozna tudi pri 
pojavljanju nezgod po posameznih mesecih, vendar je 
pojavljanje nezgod v posameznem letu drugačno kot 
v večletnem povprečju. Tako je bilo leta 1999 največ 
nezgod januarja, marca in od junija do novembra. Pri 
sečnji jih je bilo največ od julija do oktobra, pri spravi lu 
pa avgusta in januarja. Morda so bila bolj izražena 
obdobja z najmanj nezgodami, in sicer februar ter zlasti 
maj in december (graf. 5). 

V obdobju 1991-1999 (graf. 6) je bilo nezgod manj 
tudi januarja, največ nezgod pa smo lahko ugotovili 
zgodaj spomladi (februarja in marca), poleti po košnji 
(julija) in septembra, torej v treh bolj ali manj izrazitih 
konicah. 

3.3 Žarišča nezgod 

Ker gozdnogospodarske družbe največ dela opravijo 
v državnih gozdovih, se je tudi leta 1999 skoraj 84 
% nezgod zgodilo v državnih gozdovih, l % v zase-
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7% 

6% 

( ir~11Jkul1 5 Pojavljanje oezgod leta 1999 po mesecih in dejavnos
tih 

bnih, preostalih 15% pa drugod, najbrž zunaj gozda. Kot 
vedno doslej so pri pojavu nezgod močno prevladovale 
gozdarske dejavnosti (81 %), ostale nezgode pa so se 
pripetile še pri gradbeni dejavnosti, v servisih in pri 
ostalih delih, kijih opravljajo gospodarske družbe. Zelo 
podobno je bilo tudi v vsem obdobju od leta 1991 naprej. 
Daleč največ nezgod se je zgodilo med sečnjo (leta 1999 
47 %), sledi spravilo lesa (18 %). Tudi med gojitvenimi 
deli (7,5 %) in pri popravilih (5,6 %) se je zgodilo rela-

C•t al1k Ul (, "Pojavljanje nezgod v obdobju 1991-1999 po 
mesecih 
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tivno veliko nezgod, ki bi se jim morda z več varno
stnimi ukrepi laže izognili kot nezgodam pri najnevar
nejši sečnji. Zelo podobna je bila razporeditev nezgod po 
dejavnostih tudi v preteklih obdobjih (graf. 7). Opaziti je 
rahlo povečanje deleža nezgod pri sečnji in zmanjšanje 
pri spravilu lesa. 

Tudi leta 1999 je bil najpogostejši potek nezgode pri 
delu tak, da so drevo oziroma deli drevesa (npr. veja, 
sortiment) poškodovali delavca oziroma se je delavec 
ob njih poškodoval (35% nezgod). Na drugem mestu 
so bili padci ali zdrsi delavca in poškodbe ob podlagi, 
tleh (33 %). Z delovnimi sredstvi so se delavci poško-. 
dovali samo pri okoli 22 % nezgod. Zelo podobno je 
bilo v obdobju 1994-1999, v obdobju 1991-1993, torej 
na začetku analiziranega obdobja, paje bil delež nezgod 
zaradi padcev bistveno manjši (11 %), delež poškodb z 
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(uafil,lill 7; Dejavnosti ob pojavu nezgod v obdobju 1991-1999 

delovnimi sredstvi pa bistveno večji (35 %). Na žari
šča nezgod najnatančneje kažejo podrobno analizirani 
viti nezgod, torej predmeti, ob katerih se je delavec 
dejansko poškodoval. Med njimi še izraziteje tudi v 
letu 1999 prevladujejo deli drevesa (47 %). Poškodbe 
ob delovnih sredstvih so nastale pri 23 % nezgod. Ker 
se mnogi viri, navedeni pod rubriko "drugo", pojavljajo 
skoraj izključno pri zdrs ih in poškodbah ob predmetih, 
lahko trdimo, da so bili padci drugi najpomembnejši 
vir poškodb (29 %). V vsem obdobju 1991-1999 so bili 
viri poškodb (graf. 8) praktično enaki. 

Z motorno žago (ročni prenosni stroj) so se delavci 
v vsem obdobju poškodovali le pri 7 % nezgod. Ta 
skupina nezgod se še zmanjšuje (4,7% leta ·i999). To 
pomeni, da je motoma žaga, s katero opravljajo seka či 
mnoga dela, relativno vamo delovno sredstvo glede poš
kodb, vendar pa povzroča druge zdravstvene okvare. 
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Grafikon 8. Viri poškodb v obdobju 1991-1999 

Delavci služb za varstvo pri delu so ocenjevali 
(poročali) vzroke nezgod. Za leto 1999 so ocenili, da se 
je 32% nezgod zgodilo zaradi objektivnih vzrokov in 
68% zaradi subjektivnih vzrokov, najpogosteje zaradi 
nepazljivosti. V te ocene moramo podvomiti, saj tedaj, 
ko delavec sam ne povzroči nezgode, jo lahko povzroči 
nekdo dlUg, torej človeški faktor pri organizaciji dela. 
Če ocene o vzrokih nezgod primerjamo z viri nezgod, 
kjer srno ugotovili, da poškodbo v 76 % povzročijo 
drevesa, deli dreves in padci, vidimo, da je gornja ocena 
subjektivnih vzrokov prenizka. Lahko namreč skle
pamo, da je v večini primerov vzrok nezgode nepoz
navanje ali neizvajanje pravilne tehnike (načina) dela, 
in ne neprimerna tehnologija ali oprema pri delu. Če je 
tako, lahko iščemo vzroke nezgod tudi med lastnostmi 
delavcev, ki so se poškodovali. 

3.4 Poškodovani delavci in vrsta poškodb 

Med poškodovanimi delavci so tudi leta 1999 
močno prevladovali proizvodni delavci. Po zbranih 
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Gr<lfikon 9: Starostna sestava poškodovanih delavcev v obdobju 
1991-1999 
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podatkih so to priučeni in poklicno izobraženi delavci, 
ki so bili poškodovani pri 90 % nezgod. Vsi ostali; 
delovodje, tisti s srednjo, višješolsko in visokošolsko 
izobrazbo ter drugi, so imeli le 7 % nezgod. Relativno 
pogosto so bili poškodovani invalidi (2,8 %), verjetno 
tudi proizvodni delavci. Kljub temu daje bilo poškodo
vanih 44% priučen ih delavcev, so poročevalci o nezgo
dah ocenili, daje bila njihova izobrazba v 90% nezgod 
ustrezna za delo, ki so ga opravljali. Ugotavljamo, da za 
nevarno gozdno delo obstoječa izobrazbena struktura 
delavcev v gozdarstvu ni primerna. Enako velja tudi 
v celotnem proučevan em obdobju 1991-1999. Tudi 
starostna sestava poškodovanih delavcev kaže, da je 

Trup vrat 

Grafikon 10: Poškodovani telesni deli v obdobju 1991-1999 

ta neustrezna in se z leti poslabšuje. Leta 1999 je bilo 
poškodovanih veliko izkušenih delavcev (63% z delo
vnim stažem nad 15 let), največ v starostnem razredu 
41-45 let (23,5 %), ko se že zmanjšujejo psihofizične 
sposobnosti. 

Med poškodovanimi je bilo 57% delavcev starejših 
od 4l let. Če primerjamo starostno strukturo v letu 1999 
poškodovanih delavcev s starostno strukturo v začetku 
proučevanega obdobja 1991-1999 (graf. 9), vidimo, da 
se populacija stara in da ni ustreznega pomladka. Še 
bolj neugodno je to videti pri sestavi poškodovanih 
po delovnem stažu, ki je bil leta 1999 deset let daljši 
kot na začetku obdobja. Priučeni nešolani delavci so 
imeli nekoliko daljši delovni staž od tistih s poklicno 
izobrazbo . 

Med poškodbami ob nezgodah so tako kot prejšnja 
leta tudi leta 1999 močno prevladovale zmečkanine 
(44 %), sledijo jim raztrganine (14 %) in ureznine 
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(13 %), tem pa izpahi in zlomi. Med poškodovanimi 
telesnimi deli spet prednjačijo noge (36 %), največkrat 
koleno in golen. Tudi roke so bile pogosto poškodo
vane (34 %), največkrat prsti in zapestje. V celotnem 
obdobju 1991-1999 delež poškodovanosti nog posto
pno upada, rok pa narašča (graf. 10). Poškodbe glave 
(6% leta 1999), zlasti pa oči (9 %), kažejo na to, da 
delavci ne uporabljajo dosledno osebnih varovalnih 
sredstev. Leva stran telesa je bila spet, ko~ običajno, 
pogosteje poškodovana kot desna (43 proti 34 %). 

4 ZAKLJUČKI 

Zbrali smo podatke o 213 nezgodah, ki so se leta 
1999 zgodile v gospodarskih družbah, ki opravijo 
večino dela v slovenskih državnih gozdovih. Primer
jali smo jih s celotnim obdobjem 1991-1999 oziroma 
s tremi triletnimi obdobji. lz obrazcev 5, ki jih zbira 
inšpektor dela, in podatkov, ki so jih še posebej posre
dovale službe za varstvo pri delu, smo izračunali pogo
stnost in resnost nezgod. 

Nezgod (preglednica 1) je bilo leta 1999 nekaj več 
kot prejšnje leto, pogostnost je spet zrasla na 12,3 % 
(preglednica 2). Razlike med gozdnimi gospodarstvi 
se povečujejo (preglednica 2). Pogostnost nezgod je 
večinoma v največjih gospodarskih družbah; v Novem 
mestu, Kočevju, Kočevski Reki, Postojni, Slovenj 
Gradcu, Mariboru in Brežicah, znašala nad 12%. Šte
vilo nezgod glede na obseg proizvodnje, pri čemer je 
zanesljivost podatkov negotova, se je v vsem obdobju 
zmanjševalo in je leta 1999 obstalo pri 2,9 nezgod na 
10.000 m3 (preglednica 3). Žal pa nekatere gospodar
ske družbe ali zaradi slabe varnosti pri delu ali zaradi 
majhne učinkovitosti pri delu močno odstopajo od tega 
povprečja (npr. Slovenj Gradec 7,3; Brežice 5,3; Mari
bor in Nazarje 4,0 - preglednica 2). Resnost nezgod 
(preglednica 2) postopoma, a vztrajno narašča in je 
bila leta l999 27,8 izgubljenih dni na nezgodo, kar 
je več kot leta 1998 (23,8 dni) in več kot v celotnem 
devetletnem obdobju (23,2 dni). 

8 

Analiza časa nezgod kaže, da se je leta 1999 več 
nezgod zgodilo okrog 9. ure in ll. ure in ob koncu dela
vnika, okrog 13. ure (graf. 3) . Več nezgod je bilo tudi v 
začetku delovnega tedna, v ponedeljek in torek (graf. 4). 
Opazno je bilo tudi sezonsko pojavljanje nezgod: več 
jih je bilojanuada, marca in od junija do novembra, kar 
je nekoliko drugače kot prejšnja leta (graf. 5). Velika 
večina nezgod se je zgodila pri osnovnih gozdarskih 
dejavnostih, največ pti sečnji (47 %) in spravi lu (18%
graf. 7). Največ nezgod (35 %) se je zgodilo tako, daje 
drevo ali del drevesa poškodoval delavca; neposredni 
vir nezgode je bilo drevo ali njegovi deli (celo v 47% 
nezgod - graf. 8). Na drugem mestu so bile poškodbe 
pri padcih delavcev (29 %). To pomeni, da bi bilo treba 
izboljšati tehniko dela (znanje) in delavcem zagotoviti 
boljšo obutev, pa bi bilo nezgod manj. 

Proizvodni delavci, priučeni in poklicno izobraženi, 
so bili poškodovani pri veliki večini nezgod (90 %). 
57 % v letu 1999 poškodovanih delavcev je bilo sta
rejših od 41 let. Oba podatka kažeta, daje izobrazbena 
in starostna sestava v proizvodnji zaposlenih delavcev 
neugodna (graf. 9) in da se še slabša. Med poškodbami 
je bilo največ zmečkanin ( 44 %), najpogosteje na nogah 
(36 %). Delež poškodb rok je vse večji (graf. l 0). 
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Upo "'tevanje lastnosti gozdnih zdruzb pri gospoda1:jenju s ~ cčn i n1i ostanki 1 

Ži\'ko KOŠ TR . 

Izvleček: 

Košir, Ž.: Upoštevanje lastnosti gozdnih združb pri gospodarjenju s sečni mi ostanki. Gozdarski veslnik, št. 10/2000. V 
slovenščini. 

V prispevku je obravnavana smotrna uporaba sečnih ostankov za izboljšanje talnih, mikrorastiščnil1 in mikroklimatskih razmer, 
s katerimi vplivamo na uspešnejša regeneracijo gozdne združbe. Podana so splošna načela za vsestransko gospodarno uporabo 
sečnib ostankov v povezavi s sestojnimi oblikami in sistemi gospodaljenja. Posebnosti rastiščn.ib razmer, ki jih moramo upoštevati 
pri gospodarjenju s sečoimi ostanki, pa so poda"_nc s primeri nekaterih gozdnih združb. 

Ključne ·besede: gozdni red, sečni ostanki, sestojne oblike, lastnosti gozdnih združb. 

UVOD 

S posekom dreves, spravi lom lesa iz gozda in pušča
njem sečnih ostankov v gozdu bistveno posegamo tako 
v biološke kot tudi v ekološke razmere gozdne združbe 
in s tem v doseženo uravnoteženost v njenem bioeko
loškem kompleksu. S temi posegi spreminjamo rasti
ščne in mikrorastiščne razmere v gozdu, kar preusmelja 
nadaljnji razvoj gozdne združbe. V tej dobni ciklični 
sukcesiji združbe je pomembno, da gospodarno upora
bimo sečne ostanke, tako v fazi naravne obnove sestoja 
kot tudi za bogatitev tal z boljšimi oblikami humusa. 

Pri tem se moramo zavedati, da so tudi tako ime
novani »ohranjeni« lesnoproizvodni gozdovi v svojem 
naravnem razvoju občutno okrnjeni. Zaradi gospodar~ 
skih interesov je naravni ciklični razvoj združb bistveno 
skrajšan, prekinjen je na polovici življenjske dobe dre
vesnib vrst alj še prej in vrnjen na regeneracijsko raz
vojno stopnjo združbe. Vsi naši gozdnogojitveni ukrepi 
so tako omejeni le na ciklični razvoj združbe do gospo
darske zrelosti dreves nib vrst, ki je določena s sistemi 
gospodarjenja. V primerjavi s celotnim naravnim cikli
čnim razvojem gozdnih združb imamo v gospodarskih 
gozdovih občutno manjšo akumulacij o organske mase, 
krajše obdobje njene humifikacije in mineralizacije, 
manjšo biološko raznolikost, skratka okrnjen tlotvorni 
proces, tako da na nekaterih rastiščih posegamo že v 
samo talno substanco in s tem v proizvodno sposobnost 
gozdov. Kako se to odrazi pri predčasni regeneraciji 
združbe, je odvisno od lastnosti bioekološkega kom
pleksa posamezne združbe. 

Gozdovi danes za nas niso več imaginarne skupine 
drevja in vemo, da je njihov nadaljnji razvoj tesno 

* dr. ž. K., uoiv. dipl. inž. gozd., Turjak 34, 1311 Turjak, 
SLO 

1 Prispevek je bil predstavljen na strokovni delavnici Gozdni 
red, 26 . 1 J. 2000 oa Hrušici 
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povezan z lastnostmi gozdnih združb, kijih oblikujejo. 
Čeprav že dokaj dobro poznamo gozdne združbe, vemo 
o njihovih lastnostih veliko manj. Zavedamo se, da je 
upoštevanje lastnosti gozdnih združb pri gospodarje
nju s sestoji v dnevni praksi pogosto vprašljivo zaradi 
prepletanja številnih drobnih interesov, ki prepogosto 
podirajo tudi najboljše gozdnogospodarske koncepte. 
Pa vendar je treba z razmišljanji poseči naprej in vsaj 
okvirno nakazati osnovne lastnosti gozdnih združb, ki 
bi jih bilo treba upoštevati pri ureditvi sečišča zaradi 
čim uspešnejše regeneracije sestoja, seveda ob upoš
tevanju omejitev, ki jih postavljajo ukrepi za varstvo 
gozdov pred drevesnimi škodljivci in požari. Možno
sti vplivanja na proces pomlajevanja z gospodamim 
odlaganjem sečnih ostankov so tako različne in vses
transke, da jih je mogoče obravnavati le neposredno v 
odvisnosti od lastnosti posameznih združb in od stanja 
na objektu. 

Za vzdrževanje gozdnega reda zato ni preprostega 
napotila, saj moramo ob gospodami uporabi sečnih 
ostankov upoštevati rastiščne razmere, regeneracij
sko sposobnost gozdne združbe, stanje (drevesnega) 
sestaja, ogroženost drevesnih vrst zaradi škodljivcev, 
ukrepe za varstvo pred žuželkami in boleznimi ter 
ukrepe za preprečitev širitve talnih požarov v vršne 
požare preko odloženih sečnih ostankov. 

2 NAČELNA IZHODIŠČA GOSPODARJENJA S 
SEČNIMI OSTANKI 

Sestoj, ki je po izvršenih gozdnogojitvenih de1ih 
(npr. redčenje, rahljanje) rahlo presvetljen, omogoča 
dostop do tal padavinam, svetlobi in toploti, kar pove
čuje biološko aktivnost organizmov, vključenih v biolo
ško prehrambeno verigo, pomembno za razkroj organ
ske mase. Ta zapleten proces lahko v dobri meri spre-
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mljamo preko razvoja rastlinskih vrst zeliščnega in 
mahovnega sloja, ki so v ta proces vključene. Rastlin
ske vrste nam nakazujejo tudi vrsto razkrojene organ
ske mase in njene osnovne lastnosti. Pri tem se že naka
zujejo specifičnosti posameznih gozdnih združb, ki 
izhajajo iz različne drevesne sestave in hitrosti razkraja 
opada v za združbo značilnih rastiščnih razmerah. 

Tako poznamo združbe, za katere so značilne zelo 
dobre sprsteninaste oblike humusa (gozdovi doba in 
belega gabra, gradna in belega gabra, jelševi gozdovi, 
gozdovi plemenitih listavcev ipd.), združbe s slabšo 
sprstenino do boljšo prhnino (nevtrofilni bukovi goz
dovi), združbe s slabšo prhnino in slabo razkrojenirn 
humusom (acidofilni gozdovi bukve, gradna, jelke ipd.) 
in združbe s slabšo prhnino in z nakopičeniru suro
vim humusom (acidofilni borovi in smrekovi gozdovi). 
To na splošno velja za razmeroma dobro ohranjene 
fitocenoze, ki so predmet opazovanja ob proučevanju 
gozdnih združb. 

Razkroj humusa ne poteka enakomerno niti po vsej 
površini gozdne združbe v toku njenega razvoja niti v 
okolju obravnavanega sestoja iste razvojne faze. Ob 
predpostavki enakomerne presvetlitve sestaja pridejo 
do odločilnega vphva mikrorastiščne razmere, ki jih v 
rastlinskem sloju nakazujejo rastlinski stmktumi ele
menti združbe. Mikrorastišča in z njimi povezana sinu
zialna vegetacija nakazujejo neenakomerno oblikovano 
površje, bolj ali manj razgiban nano- ali mikrorelief, 
večjo ali manjšo skaJovitost oziroma kamnitost površja 
in tal. To je splošna značilnost vseh gozdnih površin, ki 
pomembno vpliva na prostorsko različno akumulacije 
organske mase in s tem na neenakomeren razvoj tal. 
Z mikroreliefno razgibanim površjem se povezujejo 
tudi druge spremembe v ekološkem kompleksu, ki so 
zaznavne predvsem v talnem vodnem režimu, biološki 
aktivnosti tal, poteku humifikacije in mineralizacije 
organske mase in s tem v procesu tlotvorbe ter končno v 
doseženi razvojni stopnji tal. Pod prevladujočim vpli
vom značilnega bioekološkega kompleksa gozdne 
združbe pa potekajo ti procesi dolgoročno le v nakazani 
osnovni smeri razvoja tal in rastlinstva, kije za združbo 
značilna. 

Z razporejanjem sečnih ostankov po gozdnih tleh 
lahko pomembno vplivamo na procese hwnifikacije 
in mineralizacije organske mase v sestoju ter na njeno 
površinsko premeščanje. Na mestih nakopičenih sečnih 
ostankov se oblikujejo nove mikrorastiščne razmere. Z 
razkrojem sečnih ostankov se tla nadpovprečno boga
tijo s humusom in sproščenimi mineralnimi snovmi) 
povečuje se zračnost tal in izboljšujejo se toplotne raz
mere v območju pritalne mikroklime. Te procese spre-
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mlja tudi razvoj zeliščne vegetacije. Površine, prektite 
s sečnimi ostanki, so za daljši ali krajši čas- odvisno od 
lastnosti združbe - izločene iz nasemenitve drevesnih 
vrst. 

Z razporejanjem sečnih ostankov lahko vplivamo 
na enakomernejši razvoj tal. Kjer so tla močneje izpo
stavljena premeščanju in odnašanju ali kjer so tla bolj 
izčrpana in imajo slabše oblike humusa (okolje kore
ninskega sistema posekanih in še rastočih dreves), 
lahko s kopičenj em sečnih ostankov dalj časa zadržu
jemo več organske mase, po drugi strani pa ne prekri
varno z debelim slojem sečnih ostankov površin, na 
katerih se zaradi reliefnih oblik trajno nabirata humus 
in zemlja. Na teb površinah so običajno razvite naj
boljše talne oblike, ki jih je v mozaiku gozdnih tal 
potrebno ohranjati sposobne za nasemenitev. 

Sečne ostanke torej odlagamo na mesta, ki imajo 
zaradi naravne migracije revnejšo organsko maso, Iq er 
so tla bolj izčrpana in kjer prevladujejo slabše oblike 
humusa. Z ekstremnos~o rastiščnih razmer se povečuje 
pomembnost puščanja debelejših drevesnih delov v 
gozdu in odlaganja debelejših sečnih ostankov v vla
žnejše okolje, kjer zadržujejo vlago tudi v sušnem 
obdobju, v svojem neposrednem okolju pa oblikujejo 
ugodne milcrorastiščne razmere. Tako okolje je tudi 
manj ugodno za razvoj gozdnih škodljivcev. Selektivno 
zlaganje seč nih ostankov mora v celoti podpirati razvoj 
obstoječega podmladka ter ustvaijati možnost za kali
tev semena in razvoj mladik. 

Vzporedno z zlagat~em sečnih ostankov zasledu
jemo tudi druge ci lie gozdnega reda. Z načinom zlaga
nja vplivamo na prehodnost gozdne površine ter dos
topnost divjadi do podmladka (tukaj tudi z debelej
šim vejevjem), ne da bi zmanjševali možnost nadalj
nje nasemenitve. Pri negi (naravnega mladja) gošče, 
kjer zaščita pred divjadjo ni potrebna in kjer puščama 
organsko maso v smeri poseka po vsej površini, skr
bimo za prehodnost zemljišča tako za človeka kot za 
divjad. S sečnimi ostanki tudi načrtno zmanjšuJemo 
prehodnost zemljišča (npr. po bližnjicah oz. kraticah ob 
turističnih in planinskih poteh), da preprečimo nadalj
njo erozijo in utrctimo zemijišče. 

S selektivnim zlaganjem sečnih ostankov na pre
svetljeni površini lahko tudi usmetjamo razvoj pomla
jevanja želenih d.revesnih vrst. S prekrivanjem najbolj 
razvitih tal v pisanem mozaiku mikrorastiščnih razmer 
določene gozdne združbe lahko dajemo prednost nase
menitvi drevesnih vrst, ki sodijo razvojno v inicialnejše 
oblike posamezne gozdne združbe (npr. gorski javor, 
smreka, rdeči bor aJi macesen). 
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3 NEKATERE SESTOJNE OBLIKE lt'l GOZDNI 
RED 

Med našimi gospodarskimi gozdovi prevladujejo 
gozdovi s prostorsko diferenciranimi razvojnimi 
fazami sestoiev. Ti so se oblikovali v različnih načinih 
gospodarjenja z obnovami na manjših ali večjih povr
šinah s ciljem obnove celotnega sestaja v določenih 
pomladitvenih obdobjih. V prvih razvojnih fazah gozda 
je pomembno zadrževati v sestojih čim več organske 
mase, ki naj prek.tiva gozdna tla. 

V naslednjih razvojnih fazah, ko postopno že pri
čenjamo s pomlajevanjem sestaja z večjimi presvetli
tvami in ko ob večji intenziteti posekov pričakujemo 
tudi večje količine sečnih ostankov, postaja njihovo 
selektivno zlaganje vedno pomembnejše. S spravilom 
lesa po reliefno razgibanem površju sprožimo tudi 
nano- in mikroerozijske procese in s tem pospešuj emo 
premeščanje humozne in mineralne komponente tal. 
Ob navedenem splošnem načelu gospodarjenja s seč
nimi ostanki moramo na takih sečiščih (posebno na 
silikatni podlagi) upoštevati izjeme in v skladu z rasti
ščnimi razmerami z zlaganjem sečnih ostankov te pro
cese omejiti. Omejimo jih predvsem s puščanjern debe
lej šib sečnih ostankov poševno ali povprek (zavaro
vana pred valjenjem) po površini v primerni med
sebojni razdalji in na mestih, ki so po spravilu lesa 
prekomerno izpostavljena premeščanju tal ali pred
stavUajo celo potencialno erozijsko žarišče. Pri tem je 
treba upoštevati, da se v novo nastalem okolju (posek, 
spravilo sortimentov, spremenjene svetlobne razmere) 
oblikujejo ustrezne razmere za nasemenitev in nadalj
nji uspešni razvoj klic ravno na mestih pretrganega 
humoznega sloja, kjer dobijo dober stik z mineralnim 
slojem tal. Za kalitev semena in razvoj klic je pomem
bna tudi dobra celoletna oskrba tal z vodo. To izbo
ljšujejo tudi ostanki debel in debelejši sečni ostanki 
(vključno s pan ji), ki v vlažnem okolju zadržujejo vlago 
tudi v ekstremno sušnem obdobju, v svojem neposre
dnem okolju pa oblikujejo tudi ugodne mikrorastiščne 
razmere. 

Poleg gozdov s spremenjeno starostno in debelinsko 
strukturo kjer lahko za njihovo regeneracijo veliko 
naredimo s selektivnim odlaganjem sečnih ostankov, 
so med lesnoproizvodnimi gozdovi najpogostejši tisti 
gozdovi, katerih drevesna sestava je v primerjavi z 
naravno zgradbo gozdne združbe zelo spremenjena. 
Sem uvrščamo gozdove, katerih naravna drevesna ses
tava je spremenjena z vnosom drevesnih vrst, ki se v 
združbi tudi v njenem recentnem cikJičnem razvoju ne 
pojav1jajo ali pa je njihov delež prekomerno umetno 
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povečan. V teh gozdovih je gozdni red osnova za ohra
njanje niihovega zdravstvenega stanja, posebno, ker so 
taki sestoji močno ogroženi že z nekaj ekstremnej
širni vremenski pojavi (moker sneg, močnejši vetrovi 
ipd.), saj lahko ti poškodujejo in oslabijo drevesa. Tuje 
stalno ptisotna shb za uravnavanje slabe uravnoteže
nosti med bio- in zoocenozo. če je potrebno tudi z bolj 
radikalnimi ukrepi. V teh gozdovih ne gre v tolikšni 
meri za gospodarno uporabo sečnih ostankov kot za l~i
hovo odstranjevanje na način, s katerim zmanjšujemo 
nevarnost prekomernega razvoja škodljivih žuželk in 
bolezni, ki bi ogrozili preostalo drevje v teh in drugih 
bližnjih sestojih. 

Glavna drevesna vrsta, kije bila pospeševana skozi 
stoletja, je smreka in ta sodi med bolj ogrožene dreve
sne vrste. Toda umetno osnovani sestoji smreke niso 
povsod enako ogroženi. Gozdni škodljivci manj ogro
žajo manjše nasade smreke v hurnidnem, kontinental
nem delu Slovenije in v tem okolju manj na silikatni 
ter dolomitni podlagi v hladnih gorskih legah. To so 
rastišča postglacialne razširjenosti smreke, na katerih se 
smreka po regresijah sedanjih gozdnili zdmžb ponovno 
uve1javlja z večjim ali manjšim deležem. Po močnejši 
regresiji (poseki na golo, večje vrzeli, erodirana tla ali 
opuščena kmetijska zemljišča) se lahko na rastišč ih teh 
gozdnih združb ponovno tudi naravno močneje uve
ljavi in s poslabšanjem talnih razmer lahko dolgoročno 
prevzame dominantno vlogo. Za izboUševanje talnih 
razmerje potrebno uporabljati sečne ostanke drevesnih 
vrst, preko katerih se ne širijo gozdni škodljivci. Pri 
razporejanju sečnih ostankov smreke upoštevamo pred
vsem varstvene smernice in ukrepe za preprečevanje 
prekomernega razvoja škodljivih žuželk. Neprimerno 
bolj so smrekovi nasadi ogroženi v gozdnih združbah 
na pokarbonatnih tleh v nižjih legah in na južnih pobo
čjih ter v celoti v območju kontinentalne subaridne 
klime panonskega obrobja, to je izven območja njihove 
nekdanje razširjenosti. 

V nasadih č~ega bora. v sušnih listnatih gozdo
vih in šibljakih, ki so požarno močno ogroženi, sečnih 
ostankov ne moremo gospodarno uporabljati za izbo
ljševanje talnih razmer za uspešno naravno naseme
nitev. Da bi preprečili širitev talnih požarov v vršne 
požare, moramo sečne ostanke v celoti odstraniti iz 
sestojev in iz njihovega obrobja ob gnniščih ali ob 
opuščenih kmetijskih površinah. 

Osnovnih načel odlaganja sečnih ostankov ne 
smem~ prezreti tudi na gozdnih površinah, ki so pred
videne za umetno obnovo s sadnjo. To velja tudi v pri
merih naravnih katastrof, kjer so obsežnejše gozdne 
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površine razgaljene in so potrebni posebni programi 
odstranjevanja sečnih ostankov, izjemoma (v združbah 
s preobilico akumulirane organske mase) tudi z odstra
njevanjem iz gozda (z drobljenjem in odvažanjem). 

V gozdovih s prebiralnim gospodadenjemje razkroj 
opada že po naravi bolj neenakomeren, ker se obrav
navanim vplivom mikrorastišča pridružuje še velika 
dinamika v osvetlitvi tal. S to se povezuje svojstveni 
ciklični razvoj teh gozdov, ki pa se zaključuje z več ali 
manj juvenilnimi cikličnimi razvojnimi fazami: Gos
podarskih prebiralnih gozdov ne moremo primerjati 
z njihovim naravnim cikličnim razvojem, kjer staro
sti drevja ne omejujejo gospodarski kriteriji o zrelosti 
drevja. Načelna izhodišča za zagotavljanje sečnega 
reda ostajajo enaka, vendar je tu še bolj pomemben 
selektiven pristop k zlaganju sečnib ostankov, ker se 
na manjši površini srečt~ejo vse razvojne faze. Velika 
dinamičnost v osvetutvi tal zahteva posebno presojo 
o poteku pomlajevanja. Ta presoja temeUi na količini 
akumuliranega humusa, vrsti humusa, ptičakovani pos
pešeni humifikaciji in mineral.izaciji organske mase po 
izvršeni presvetlitvi sestaja in po obsegu vpliva spravila 
lesa na tla . Omeniti je treba, da tudi tu s sprav ilom lesa 
po gozdnih tleh, s katedm se natrga ali odstrani surovi 
hwnus do mineralnega talnega horizonta, pospešimo 
in v dobri meri zagotovimo uspešno naravno pomla
ditev. 

Obsežne površine zasebnih gozdov drobne lastniške 
posesti se izkoriščajo z izbiranjem drevja za gospo
darske potrebe. Takega načina izkoriščanja gozdov ne 
moremo uvrstiti med sisteme gospoda ti enja. V primer
javi z gozdovi, ki so vključeni v gospodarske sisteme 
gospodarjenja, je zanje značilno: pomembno krajša 
gospodarska starost drevja, neuravnotežena debelinska 
struktura sestoj ev, prevladujoči ju veni Ini stadUi sesto
j ev, slabe sestojne zasnove, enostranska obubožanost 
pri gospodarsko pomembnejših drevesnih vrstah ter 
dobro sukcesivuo pomlajevanje sestoj ev. Tako pomla
jevanje lahko na nekaterih rastiščih povezujemo tudi z 
obilico debelih sečnih ostankov, ki jih številni lastniki 
zaradi prevelikili stroškov spravila in majhne uporabne 
vrednosti ne izkori-ščajo . 

V teh gozdovih se srečujemo z raznovrstnimi pre
hodnimi oblikami zgoraj obravnavanih sestojnih struk
tur, ki se izmenjujejo na manjših površinah, in tem pri
lagodimo odlaganje sečnih ostankov. Potrebno bi bilo 
način odlaganja sečnih ostankov predvideti ob izbiri 
drevja za posek in določiti hkrati z gozdnogojitvenimi 
deli ali ukrepi. 

Po eni strani se lahko ponašamo z nekaj bolje ohra
njenimi gozdovi v srednji Evropi, po drugi strani pa 
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imamo žal tudi zelo velik delež degradiranih gozdnih 
rastišč in sestojev. Gozdne združbe na teh rastiščih 
so danes pretežno v progresivnem razvoju. V takih 
degradiranih gozdovih se ne smemo zadovoljiti z ohra
njanjem njihovega razvojnega stadija, temveč lahko 
z ustvarjanjem mikrorastiščnih razmer, ugodnejših za 
uveljavitev progresivnih drevesnih vrst, pospešujemo 
progresivni razvoj združbe. Seveda je pti tem odločilna 
že sama izbira drevja za posek, ki mora podpreti pro
gresiven razvoj združbe s pospeševanjem drevesnib 
vrst, JU v progresiji omogočajo postopno oblikovanje 
prvobitne drevesne sestave gozdne združbe. Kriterije 
za določitev gozdnega reda v gozdovih drobne posesti 
moramo izbirati po navedenih osnovnih načelih . Slej 
ko prej pa je treba v teh gozdovih zagotoviti izvaja
nje preventivnih in represivnih sanitarnih ukrepov za 
preprečevanje razvoja populacij žuželk, ukrepov za 
zmanjšanje požarne ogroženosti ter kontrolo nad vzdr
ževanjem gozdnega reda. 

Gospodarjenje s sečnimi ostanki mora biti vpeto 
v sisteme gospodarjenja z gozdom, torej povezano z 
intenziteto poseka in z izbiro drevja za posek. Če ni 
tako, se vedno srečujemo z vprašanji, kam in kako s 
sečnimi ostanki. Pred take dileme smo postavljeni ob 
večjih naravnih ujmah, ko se gozdn.i red in v okviru 
njega gospodaijenje s sečnimi ostanki podrejata pred
vsem varstvenim ukrepom. 

Toliko o splošnih načelih, ki bi se jih pri sečnem 
redu morali zavedati. Posebnosti pa se povezujejo 
z ekološkim kompleksom posameznih rastlinskih 
združb. Pri tem bi se ustavili le na primerih združb, 
ki so rastiščno zelo svojstvene in zahtevajo posebno 
ravnanje s sečnimi ostanki. Združb pogosto ni mogoče 
obravnavah na rangu asociacije, ker kažejo ravno nji
hove oblike (subasociacije ali variante) zaradi speci
fičnosti njihovega ekološkega kompleksa v pogledu 
cikličnega razvoja veliko svojstvenosti. 

4 LASTNOSTI GOZDNIH ZDRUŽB JN GOZDNI 
RED 

V ekogramu, ki nakazuje relativen medsebojni 
položaj gozdnih združb v odnosu do vlažnosti rastišča 
in vrste kamnine, so vključene površinsko pomem
bnejše združbe in nekatere združbe na ekstremnejših 
rastiščih. Usmeritve za gospodmjenie s seč nimi ostanki 
temeljijo na naravni drevesni sestavi gozdnih združb in 
na progresivnem.cikličnem razvoju. Omenjen·o je že, da 
moramo v združbah z bistveno spremenjeno dreves oo 
sestavo gospodarjenje s sečnirni ostanki uskladiti z 
varstveni mi ukrepi pred škodUivci. Podobno zahtevajo 
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Izboljševati taJni vodni režim, bogatitev humoznega sloja: prekrivanje površja tal, manjši 
kupi, debelejši sečni ostanki potisnjeni na tla v vlažno okolje: l Suhi, kisli gradnovi 

gozdovi (LuQ) 
Odstranjevanje seč. ostankov iz sestoja' kulture 1 
č. bora, požarno ogroženi gozdovi (GP, FoPn, SO) 

Kisli borovi gozdovi 

1 
Tennofilni bukovi gozdovi in sušni kisli jelkini ~ 

gozdovi (VP, LuA) (CaF,CF,OF), tenn. hrastovi g. (FoQp) 
-

Pomembni ostanki debel in 
S sečnimi ostanki sJdadno z razvojnimi 

'--- fazami: zaščita mladja, vpliv na zmes Poudarek na 
debelejši sečni ostanki: 
klimaksni smrekovi gozdovi 

d.revesnih vrst, p.reh_(ldnost, sanacija vlak in p rep rečeva nju 

v subalpinski ali visoko 
erodiranih tal: klimaksni gozdovi bu~ve, erozije: bukovje 

gorski stopnji, smreka (jelka) 
bukve in jelke, kolin ki bukov gozd (HdF). s kresničevjem 

na balvanih (AgP, AvP) 
Večjo poza.rnost prepre~. erozije po (ArF) 
spravilo lesa v subaeid. bukovih gQzdovih 
(Hrf), aeidofilnih bukovih g. (BF) in 

Nakopičen surov humus, subacidofilnih jelkinih gozdov (DA) 
~ Gozd. javora z 

šotenje organske mase: Jelkini g. z Hitra mineralizacija brestom ali 
izboljševati zračnost tal z 
ostanki debel, ve~jirni kupi 

gor. javorjem humusa: klimaksni gozdovi jesen om 
(PsA) b. gabra in gradna (DeAc, LoFx) in debelejšimi seč. ostanki. ·-

u Pomembno je spr.avilo po - tleh; ne prekrivati Hitra mineralizac.ija humusa: z odlaganjem vp.livati na 
pr,efrganega sloja surovega zmes drevesnih vtst (dob, jelša, jesen. d. brest} • .zdčita 

o humusa: acid0filni jelkini., mladjat izboljševati zračnost tal, odlaganje po vlakah 
~ smrekovi in borovi gozaovi zmanjševati zbijanje tal: gozdovi doba, d. bresta in 
o o. jesena (RC. UFx) in aeidofilni dobovi g. (ThQr) in manj s (BA.BP, SphP. MP) 

o mokre oblike gozdov črne jelše (Ag) 
Q) 

. ~ 1 
N 

1 Dolomit h -
Z bazami revne kamnine ... Z bazami bogate kamnine 
zelo kislo nevtralno do alkalno 

Gmfikon: Ekogram površinsko pomembnejših gozdnih združb in gospodatjenje s sečnimi ostanki ob nespremenjeni drevesni sestavi 
združb 

drugačno obravnavanje tudi sečni ostanki v degradira
nih gozdovih. 

Uspešnost pomlajevanja povezujemo predvsem z 
lastnostmi gozdne združbe. 

Suha rastišča z nerazvitimi nevtralnimi do alkalnimi 
tlemi, ki so nastala povrh dolomitov ali dolomitiziranih 
apnencev, praviloma naseljujejo inicialne gozdne zdru
žbe. V tem okolju imajo določen gospodarski pomen 
predvsem terrnofilni bukovi gozdovi, ki pa naselju
jejo že tjave rendzine ali Ijava (plitvejša) karbonatna 
tla. Rastišča teh bukovih gozdov so v toplih pobočjih, 
tudi na večjih naklonih, kjer so tla trajno izpostav
ljena migraciji zemlje. Z vsakim posekom dreves in s 
tem povezano presvetlitvijo tal se ekološki pogoji za 
naravno obnovo gozda naglo zaostrujejo. Na dolomitu 
nastajajo slabe oblike humusa (prhnina), humusni sloj 
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je zelo tanek, pogosto pretrgan, humozni mineralni 
horizont je lahko dostopen za seme, toda pomanjkanje 
vlage v sušnih periodah (visok odtočni koeficient, 
topla lega, izgorevanje humusa) preprečuje uspešen 
razvoj klic. Presvetljena tla teh združb pogosto prera
ščajo trave in šaši, ki otežujejo pomlajevanje, vendar 
pomembno utrjujejo zgornje talne horizonte. Rege
neracija teh gozdnih združb je počasnejša in v vemd 
meri navezana na ugodnejše ntikrorastiščne razmere, 
le-te pa lahko v dobri meri oblikujemo s selektivnim 
odlaganjem sečnih ostankov. 

Na večjih nadmorskih višinah in na zgornji gozdni 
meji se na podobnih geoloških podlagah rastiščne raz
mere naglo zaostrujejo. Zaradi izrazite migracije tal 
prevladuje kamnito ali skalovito površje, opad se zadr
žuje le ob večjih mehanskih ovirah in v ulekninah, 
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prhnina je le v skalnih razpokah ali pa je vprana in 
skupaj z mineraliziranim humusom več ali manj zapol
njuje vrzeli med gruščem. Taka mikrorastišča so neugo
dna za nasemenitev inicialnih drevesnih vrst, ki obliku
jejo sedanjo združbo. Progresivni razvoj združbe proti 
višje razviti (kl imaksni) združbi pa ni mogoč zaradi 
ekstremnosti rastišča. V ~eh primerih poteka obnova 
združbe le z inicialnimi drevesnimi vrstami predvsem 
na mikrorastiščno ekstremnejšib mestih, na plitvejših, 
odcednih in zato toplejših tleh. 

V subalpioskem svetu naseljuje taka rastišča smreka 
(npr. Adenostylo glabrae-Piceetum, Calamagrostio
Piceetum). Obnova na teh rastiščih je zelo počasna, 
ob večjih presvetlitvah sestaja pa se oblikujejo dol
gotrajni posečni stadiji z inicialno gnnovno vegeta
cijo. Pomembno izboljšanje pogojev za nasemenitev 
ustvatjajo predvsem debelejši sečni ostanki, ki ležijo 
v vlažnem okolju, in v ulekninab nakopičeni drobnejši 
sečni ostanki. Če odstranimo iz drevesnega sloja suho 
ali nagnjeno drevje, kije odigralo svojo biološko vlogo 
v tem sloiu, lahko to drevje na tleh prevzame pomem
bno novo biološko vlogo pri obnovi sestaja. Pomlaje
vanje se pričenja na mineraliziranem humusu v odced
nem in zato toplejšem obrobju tako oblikovanih mikro
rastišč. 

Podobno obravnavo zahtevajo tudi sušni jelkini 
gozdovi na dolomitnem ledeniškem grušču, ki pre
kriva ostanke reliktnih Ijavib pokarbonatnih tal (Sorbo 
ariae-Abietetum) ali pa se meša z njimi. Tudi to so 
gozdovi, ki bi jih morali zaradi ekstremnosti rastišča in 
zelo počasne regeneracije obravnavati kot varovalne, 
vendar so zaradi gospodarske pomembnosti drevesne 
vrste izkoriščani. 

Na silikatni podlagi, v toplih legah in na večjih 
naklonih je sušnost rastišča odvisna še od mineralne 
sestave kamnine in s tem povezane preskrbljenosti 
tal z bazami. Tako so z bazami revna rastišča , ki jih 
naseljujejo združbe Iistnatih ali iglastih gozdov (npr. 
Luzulo-Quercetum, Luzu/o-F agelllm leucobrietosum, 
Blechno-F age tum luzuletosum, Luzulo-Abietetum fes
tucetosum, Vaccinio~Pinetum dicranetosum in pd.), 
zelo sušna, s stisnjenim surovim humusom in slabimi 
oblikami prhnine ter pogosto podrasla z bekicami ali 
travami (Luzula, Festuca, Calamagrostis vrste). Sečni 
ostanki, zloženi v zmerno velikih kupiil po presvetljeni 
površini , predvsem na mestih, kjer lahko izboljšajo 
preskrbo tal z vodo, lahko občutno izboljšajo pogoje 
za sukcesivno obnovo sestoj ev, še predenj ih prerastejo 
mšnate trave, bekice ali celo jesenska resa. 

Na nevtratTiih s1likatnih kall111inah, ki so dobro pre
skrbljene z bazami, prevladujejo glob tia 1java silikatna 
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tla z ugodnej šim talnirn vodnim režimom, ki jih tudi v 
tophh legah poraščaj o lesnoproizvodno pomembnej še 
gozdne združbe. Na takih rastiščih se z odlaganjem 
sečnih ostankov prilagodimo programu obnove. Pri 
zlaganju sečnih ostankov pa moramo upoštevati večjo 
labilnost talnega kompleksa na silikatnj podlagi in s 
sečni mi ostanki zmanjševati nevarnost erozijskih pro
cesov. 

Hladna, običajno bolj stnna pobočja na dolo
mirnih in podobnih karbonatnih petrografskih podla
gah so enakomerneje preskrbljena z vlago in tudi v 
sušnih letnih obdobjih ne prihaja do izsušitve tal. Med 
pomembnejšimi gospodarskimi gozdovi srečujemo tu 
na laušljivih dolomitih predvsem bukove gozdove (npr. 
bukov gozd s kresničjem (Arunco-Fagetum)), ki nase
ljujejo zmerno vlažna Ijava tla, vendar z dokaj slabo 
ustaljenim humoznim in mineralno-humoznim hori
zontom. Zaradi erozijske ogroženosti rastišče ne pre
nese niti akutnih velikih površinskih posegov niti spra
vila po tleh. Razkroj organske mase je počasen, v pre
hodu proti prhninastemu htimusu se oblikuje tudi surov 
bwnus, ki pa se zaradi poudatjene migracije meša tako 
s prhnino kot z mineralnim delom tal. Pomlajevanje 
poteka sukcesivno in zadovoljivo. S sečnimi ostanki 
lahko preprečujejo nastajanje mikroerozijskih proce
sov. 

DolornitJ1e gntšče in skalovje, ki jih srečujemo v 
okolju mlajšega glacialno ali tektonsko preobli
kovanega površja, naseljujejo v hladnih legah smre
kovi gozdovi (Asplenio-Piceetum), in če je prisotna 
reliktna karbonatna preperina, tudi jelkini gozdovi 
(Asplenio-Abietetum, Homogyno-Abietetum). V obeh 
primerih imajo večji pomen za regeneracijo gozdov in 
preprečevanje erozijskih procesov predvsem debelejši 
sečni ostanki. 

Stabilnejši ekološki kompleks imajo klimaksni goz
dovi belega gabra in gradna, bukovi gozdovi in bukovi 
gozdovi z jelko na tj avih pokarbonatnih ali na rjavih 
silikatnih tleh ter tudi razvojno samosvoji gozdovi 
na globokih kislih rjavih tleh s pretežno ohranjeno 
naravno drevesne sestavo (npr. subacidofilni jelkini 
gozdovi, nekatere oblike acidofilnih bukovih gozdov). 
Razvoj teh gozdnih združb ostaja praviloma v mejah 
njihovega cikličnega razvoja tudi po močnejših posegih 
v drevesni sloj. 

Vendar pogosto ni tako. Tem gozdovom na rastiščih 
klimaksnih združb z razmeroma stabilnimi bioeko
loškimi kompleksi je v večjih ali manjših skupinah 
umetno primešana smreka (ali druge drevesne vrste s 
krajšo gospodarsko zrelostjo), ki se iz sestaja izloči v 
času najvrednejše prirasti bukve, jelke ali hrastov. To 
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poruši celoten naravni ciklični razvoj združbe, prvotni 
sestoj je razbit na več razvojnih faz in skladno s tem 
moramo ukrepati pri odlaganju sečnih ostankov. Te 
lahko uporabimo za usmerjanje pomlajevanja in tudi za 
zaščito mladja, vendar ob posebni pozornosti, name
r:Ueoi varstvenim ukrepom. 

V teh gozdnih združbah je dobro gospodarjenje s 
sečn.imi ostanki še posebno pomembno, če je sukce
sivno pomlajevanje izostalo zaradi neugodne staro
stne in debelinske strukture sestojev, enolične dreve
sne sestave ali zaradi zoogenih vplivov (divjad, paša). 
Zamujeno pomladitev in razširitev travne ruše pogosto 
spremlja prekomerna razmnožitev glodalcev, ki lahko 
močno ogrožajo umetne nasade. 

V okolju teh klimaksnih gozdnih združb je potrebno 
upoštevati tudi ekološki interval, v katerem se posa
mezne oblike gozdne združbe uveljavljajo, in prilago
diti gospodarjenje s sečnimi ostanki večji ali manjši 
stopnji ekstremnosti rastišča (lega, nagib, razvitost tal , 
taln.i vodni režim, večja labilnost tal na silikatni podlagi 
ipd.). Takšne razlike so zaznavne tudi v okviru tako 
obsežne gozdne zdmžbe, kot so gozdovi bukve in jelke. 
Oblika te zdru.žbe z gozdno bjljnico (Abieti-Fagetum 
festucetosum sy!vaticae) je bolj sušna, s tankim slojem 
prhnine in zato počasnejše regeneracijo, v kateri se 
jelka težje in počasneje uveljavlja v podmladku. Take 
rastiščne razmere zahtevajo prilagojen sistem gospo
daJjenja, v katerem lahko s sečnimi ostanki prepreču
jemo izsušitev tal in s tem izgorevanje humusa, izbo
ljšujemo preskrbo tal z vodo in tako ohranjamo humu
sni sloj sposoben za kalitev in razvoj klic. Oblika s 
kijastim lisičjakom (Abieti-Fagetum !ycopodietosum) 
naseljuje vlažnejša in hladna rastišča na globokih kislih 
pokarbonatnih Ij avih tleh z obilico prhnine in celo suro
vega humusa, kjer poteka živahna regeneracija pred-
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vsem z jelko in smreko. To sta rastiščno zelo različni 
obliki združbe bukve in jelke. Med njima so še številne 
druge oblike, take, ki se približujejo rastiščem gorskega 
javorja s humoznimi karbonatnimi tlemi, ali take, ki 
predstavljajo osrednje oblike na različnih razvojnih 
stopnjah rjav ih pokarbonatnih tal. V vseh teh rastiščno 
boljših oblikah se s sečnimi ostanki ptilagajamo raz
vojnim fazam sestojev ob upoštevanju osnovnih načel 
gospodarjenja s sečnimi ostanki. 

5 ZAKLJUČEK 

S temi primeri je nakazan okvir, v katerem obrav
navamo gospodarno uporabo sečn.ih ostankov, skladno 
z lastnostmi bioekološkega kompleksa gozdne zdru
žbe. S sečnimi ostanki lahko v neki meri nadomes
timo izgubo organske mase zaradi gospodarsko močno 
skrajšanega cikličnega razvoja gozdnih združb in izko
riščanja pretežnega dela lesne substance. V gozdnih 
združbah na ekstremnejših rastiščih , v katetih je bil 
izvršen poseg v drevesni sloj, lahko s sečnim.i ostanki 
preprečujemo nadaljnjo regresije in omogočimo hit
rejšo regeneracijo do relativne uravnoteženosti v nji
hovem ci.kličnem razvoju. 

Z zakonskimi akti za zagotovitev gozdnega reda 
lahko postavimo osnove za preverjanje izvrševanja 
ukrepov za varstvo gozdov pred škodljivci, boleznimi 
in požari. Zaradi specifičnih lastnosti gozdnih združb in 
še posebej stanja na objektih pa je s temi akti težje dolo
čati ukrepe za gospodama izkoriščanje sečnih ostan
kov. Vendar je osnovna načela gospodaljenja s sečnimi 
ostanki mogoče jasno opredeliti in jih povezati s sistemi 
gospodarjenja in z izbiro drevja za posek, posebno še 
v odnosu do gozdnih združb v ekstremnih rastiščn.ih 
razmerah . 
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.....___ ____ ......;.;S~t~r;......";okovne razprave 
GDK: 453 : 411 . 12 Scolytidae 

Pomen izvaj ' nja gozdne ua reda pri ob\ ladovanj u podlubniko,· ( co(rtidut )1 

Maja HJ R( ~ 

Izvleček: 

Jurc, M.: Pomen izvajanja gozdnega reda pri obvladovanju podlubnikov (Scolytidae). Gozdarski vestnik, št. 10/2000. V slovenščini, 
cit.lit. 27 . 

V prispevku navajamo najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na namnožitev škodljivih podlubnikov, metode in tehnike prepre
čevanja gradacij podlubnikov ter obravnavamo pomen gozdnega reda pri obvladovanju škodljivih podlubnikov. 

Ključne besede: škodljivL podlubniki, integralno varstvo gozdov, gozdni red, Slovenija. 

UVOD 

Namnožitev podlubnikov je že v 17. stoleiju povzro~ 
čala večjo škodo v gozdovih srednje Evrope (STAACK 
1985). Škodo so omejevali s takojšnjim posekom in izde
lavo napadenega drevja ter s sežiganjem sečnih ostankov. 
Poglobljene študije o bionomiji, gospodarskem pomenu 
podlubnikov, predvse·m vrstlps typographus,Pityogenes 
chalcographus, I. amitinus, l. acuminatus, I. bidenta
tus, Cryphalus piceae in drugih, ter njihovem obvlado
vanju najdemo v delih odličnih nemških entomologov 
(ESCHERJ(:H 1923, 1942, NUSSLfN-RHUMBLER 
1921).. V srednjeevropskih gozdovih z veliko zastopa
nostjo iglavcev na neus,treznih rastiščih predstavljajo 
podlubnlki ea te .gostitelje tudi danes najpomembnejšo 
skupino škodljivih bidtskih dejavnikov. Temeljna načela 
obvladovanja podlubnikov so postavili nemški entorno
logi, v Sloveniji pa že leta 1876 I. Salzer, pozneje prof. 
1. Šlander (ŠLANDER 1951a) in prof. dr. J. Titovšek 
(TITOVŠEK 1993,1994). Nemški in naši entomologi 
poudarjajo pomen izvajanja gozdnega reda pri prepreče
vanju pojavljanja podlubnikov, predvsem tistih vrst, ki 
se pojavljajo na smreki, borih in brestu. 

2 PRAVNA UREDITEV IZVAJANJA GOZDNEGA 
REDA 

Zanimiva je pravna ureditev izvajanja gozdnega 
reda iz leta 1949 (Odredba o ukrepih proti škedlji
vernu mrčesu in nalezljivim boleznim na gozdnem 
drevju-Uradni list LRS, štev. 12, z dne 12. aprila 1949). 
Natančno so bili predpisani ukrepi, ki so jih morali 

*doc. dr. M. J., univ. dipL inž. gozd, BF, Oddelek za gozdar· 
stvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, 
SLO 

1 Prispevek je bil predstavljen na strokovni delavnici Gozdni 
red, 26. Il. 2000 na Hrušici 
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izvajati na sečiščih, da bi preprečili razvoj podlubni
kov: »Vsako posekano iglasto in brestovo drevo je 
treba neposredno po sečnji oklestiti in obeliti lubje, 
okleščene veje in vrh pa zložiti na kupe. Lubje, veje 
in vrb mecesnaje treba vedno takoj sežgati. Obeliti je 
treba tudi panj (štor) pose kan ega drevesa. V gozdovih, 
kijih je napadel lubadar, morajo prizadeti tudi položiti 
lovna drevesa. Sleherno prevažanje neobeljenega lesa 
iglavcev in brestov je prepovedano.« V primem neiz
vajanja v omenjeni odredbi predpisanih ukrepov so po 
takrat veljavnem Zakonu o gozdovih (Uradni list LRS, 
št 20, z dne 21. junija 1950) sledile kazni: »Prekršek 
se kaznuje s poboljševalnim delom do dveh mesecev 
in z denarno kaznijo do 3.000 dio ali eno od teh dveh 
kazni ... << 

Sedaj veljavni predpisi, ki predpisujejo izvajanje goz
dnega reda, so Zakon o gozdovih (1993 ), Pravilnik o 
izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, sprav ilu in 
zlagan ju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 
55, 1994, s. 3240-3241) ter Pravilnik o varstvu gozdov 
(Uradni list RS, št 92, 2000, s. 10233-1 0302). 

Omenjeni Zakon o gozdovih v 30. členu 2. poglavja 
(Varstvo gozdov) predpisuje temeljna načela varstva 
gozdov pred podlubniki, v 3 L členu istega poglavja pa 
prepoveduje uporabo kemičnih sredstev v gozdu. Izje
moma se lahko uporabijo atestirana kemična sredstva 
za zatiranje podlubnikov, ki ne ogrožajo biološkega 
ravnotežja. 

Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečni mi 
ostanki, s pravilu in zlagan ju gozdnih lesn.ih sortimen
tov (1994) pa natančno opredeljuje, kakšno je urejeno 
sečišče, varno pred narnnožitvijo podlubnikov. Io je 
tista površina gozda, kjer se podlubniki ne pamno2Jij.0 
predvsem zaradi ugodnih trofičnih razmer, in sicer" 
če so na sečišču posekana vsa drevesa, ki so bila prf 
sečnji ali spravi lu močneje poškodovana, če so iz gozda 
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Jurc. 1.. Pomen IZ\npnJa gozum:ga reda pn ,,bvlado\anju puLIIuhniko' lSm~\ 'fid.,e) 

spravljeni vsi gozdni lesni sorti men ti, če so veje in L.- šesterozobj ali mali smrekov lubadar, PoLygraphus 
vrhači iglavcev razžagani in zloženi na kupe, tako da poligraphus L.- dvojnooki smrekov ličar, Pityokteines 
prekrivajo svoje debelejše konce, in če so obeljeni pat~i spinidens Reitt. - ostrozobi jelov lubadar, CryphaLus 
smreke, bora in bresta. piceae Ratz. - zrnati jelov lubadar. V preddinarskem 

Pravilnik o varstvu gozdov (2000) pa v Programu fitogeografskem območju spremljamo in poročamo o 
varstva gozdov, v 42 . členu, določa obvezno poročanje podlubnikih na smreki. Ti so: !ps typographus L. -
o stanju in razvoju biotskih in abiotskih dejavnikov po osmerozobi smrekov lubadar, knaver,Pityogenes choi-
posameznih fitogeografskih območjih. cographus L. - šesterozobi ali mali smrekov lubadar, 

Polygraphus poligraphus L. -dvojnooki smrekov ličar. 
3 GOSPODARSKO NAJPOMEMBNEJŠI POD- V alpskem in predalpskem fitogeografskem območju 

LUBNIKI PRI NAS spremljamo in poročamo o podlubnikih na smreki. Ti 

V naših gozdovih so prisotne in škod lj ive predvsem 
številne vrste fteofagnih podlubnikov, ki so se v pre
teklosti namnožile in povzročile veliko gospodarsko 
škodo (tabela 1). 

so: lps typographus L.- osmerozobi srmekov lubadar, 
knaver, Pityogenes chalcographus L. - šesterozobi ali 
mali smrekov lubadar, Polygraphus poligraphus L. -
dvojnooki smrekov ličar. V subpanonskem fitogeograf
skem območju spremljamo in poročamo o podJubnikih 
na borih. Ti so: Tomicus minor (Hartig) (Myelophilus 

T,1bcla 1 Večje gradacije smrekovih in borovih lubada~ev od 
leta 1945 do leta 1999 minor Hart.) - mali borov strženar, Tomicus piniperda 

Let0 Območje 

1945-1952 pretežni del slovenskega ozemlja 
1983-1985 regionalne gradaciie, Goreuiska 
1991-1992 pretežlli del slovenskega ozemlia 
1994-1995 pretežni del slovenskega ozemlja 
1996 pretežni del slovenskega ozemlja 
1997 pretežni del slovenskega ozemlia 
1998 pretežni del slovenskega ozemlja 
1999 pretežni del slovenskega ozemlja 

m> 
273.000 
500.000 
174.783 
164.000 
88.000 
81.000 
166.700 
102.500 

(L.)(Myelophilus piniperda L.)- veliki borov strženar, 
!ps acuminatus Gyll.- ostrozobi borov lubadar ter vrste 
rodu Pityogenes sp. 

Vrste, ki jih po Pravilniku o varstvu gozdov (2000) 
ni potrebno posebej spremljati, povzročajo pa večjo 
škodo v naših gozdovih, so večinoma fieofagne vrste, in 
sicer na macesnu !ps cembrae Heer - veliki macesnov 
lubadar; na brestih Scolytus scolytus (Fabricius)- veliki 
brestov beljavar, Scolytus laevis Chapuis- srednji bre

Vir: Titovšek ( 1994 ), Letna poročila Zavoda za gozdove Slovenije 
0995

_
1999

) stav beljavar, Scolytus multistriatus (Marsham)- mali 
brestov beljavar, Scolytus pygmaeus (Fabricius) -pri
tlikavi brestov beljavar; na velikem jesenu Hylesinus 
crenatus Fabricius - veliki jesenov ličar, Leperesinus 
varius (Fabricius)- pisani jesenov lič.ar, Hyfesinus ole
iperda Fabricius- mali jesenov ličar. Pomembne ksilo
micetofagne vrste podlubnikov na listavcih soXyloterus 
signatus (Fabricius)- hrastov lestvičar, Xyloterus dome
sticus (Linne) - bukov lestvičar in Xy/eborus dispar 
(Fabricius)- vrtni lesar, na iglavcih (smreka, jelka) pa 
Xyloterus !ineatus (Olivier)- progasti lestvičar. 

Slovenija predstavlja klimatsko in rastiščno izredno 
raznoliko pokrajino, kar se močno odraža v variiranju 
bionomije določene živalske vrste. Tako so tudi pri 
podlubnildh čas rojenja, število generacij in način pre
zimovanja odvisni od lokalnih ekoloških dejavnikov. 
Zato se moramo, če hočemo poznati razvojne cikle 
posameznih vrst v konkretnih rastiščnih razmerah, od 
česar sta odvisna pravilno in pravočasno ukrepanje pri 
preprečevaJ1iu in zatiranju podlubnikov ter prognoza 
pojavljanja večjih gradacij, ravnati po predpisih Pra
vilnika o varstvu gozdov (2000). Ta predpisuje sprem
ljanje gibanja populacij in poročanje o večini najbolj 
škodljivih vrst. V submediteranskem fitogeografskem 
območju spremljamo in poročamo o podlubnikih na 
borih. Ti so: Tomicus minor (Hartig) (Myelophilus 
minor Hart.)- mali borov strženar, Tomicus piniperda 
(L.) (Myelophilus piniperda L.) - veliki borov strže
nar, lps acuminatus Gyll.- ostrozobi borov lubadar ter 
vrste rodu Pityogenes sp. V dinarskem fi to geografskem 
območju spremljamo in poročamo o podlubnilc..ih na 
sroreki injelki. Ti so: !ps typographus L.· osmerozobi 
srmekov lubadar, knaver, Pityogenes chalcographus 
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4 NAMNOŽITEV PODLUBNIKOV 

Namnožitev podlubnjkov je odvisna od treh dejav
nikov: od kondicije podlubnikov (taje odvisna od tro
fične kapacitete rastišča in od ustreznih vremenskih 
razmer), od morebitne izpostavljenosti gostitelja stresu 
(abiotski, biotski dejavniki) ter od nestrokovnega gos
podarjenja z gozdovi. 

Vremenske razmere delujejo na populacije žuželk 
direktno, in sicer na razporeditev in plodnost popu
lacije. Delujejo tudi indirektno, tako da delujejo na 
gostiteljske rastline, na druge herbivore, predatorje, 
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Jurc. M.: Pomen tzvnj:mja gozdnega reda pri obvludovat~u podlubmkov (Sco/vtulo.:) 

parazite in patogene. Po podatkih najnovejše strokovne v preprečevalne kupe ter škropUenje [ovnih kupov z 
literature na področju entomologije lahko tudi pri nas dovoljenimi insekticidi . Sredstva, ki so pri nas regis-
pričakujemo vdor novih vrst žuželk na naše ozemlje trirana in ki se v svetu uporabljajo za zatiranje podlu-
(ELIAS 1991, KOZAR 1 NAGY 1986, NIE1\1ALA 1 bnikov, so: imidakloprid (SCHOLZ 1 WULF 1998), 
WJLLIAM/MATTSON 1996)tervečjoškodonagos- deltametrin (GLOWACKA in sod. 1988), fenitrotion 
bteljskih rastlinah kot rezultat delovanja spre-menjenih (OKUDA 1 SUZUK11985), Priročnik o fitofannacevt-
vremenskih razmer, predvsem intenzivnejše in pogo- skih sredstvih ... (1999). 
stejše suše (CSOKA 1995). V kontekst11 povečane ran
ljivosti gozdov zaradi globalne otoplitve raziskovalci 
poudatjajo pomen »čistih gozdov« in dobre gozdne 
higiene (WULF 1995). 

S INTEGRALNA METODA OBVLADOVANJA 
PODLUBNIKOV 

Integralno metodo obvladovanja podlubnikov sta v 
Sloveniji utemeljila Šlander (1951 a) in Titovšek (1993, 
1994). Ta temelji na: 
a) Preprečevanju ali gozdni higieni (smoh-na zasnova, 

celostna nega gozda, strokovno gozdno gospodarje~ 
nje: posek in izdelava bolnih in oslabljenih dreves, 
hiter posek in izdelava poškodovanih dreves, beljenje 
oblovine iglavcev in njihovih štorov, izjemoma pre
prečevalno škropljenje neobeljene deblovine, hiter 
odvoz neobeljene oblovine iglavcev na skladišča, 
izvajanje gozdnega reda po opravljeni sečnji: zlaga
nje vej in razrezamh vrhačev v preprečevalne kupe. 
škropljenje v kup zloženih sečnih ostankov). 

b) Nadzorovanju in preprečevalnem krčenju lubadarjev 
(nadzorovanje gozdov, nadzorovanje gostote popula
cije lubadarjev: kontrolno-Javne nastave- lovna dre
vesa, !ovna debla+ zaiiralni kupi, s feromoni oprem
ljene !ovne pasti (pheroprax, chalcoprax, linoprax), 
preventivno krčenje lubadmjev: posek in izdelava 
posamičnih lubadark do maja, junija, uničenje lu ba
darja na kontrolno-Javnih nastavah, uničenje luba
druja v kontrolno-Javnih feromonskih pasteh). 

c) Zatiranju lubadarjev in sanaciji žarišč (posek in izde
lava prepozno odlaitih lubadark, posek in izdelava 
napadenega in po ujmah prizadetega drevja, ulov in 
uničenje iz lubadark izletelih hroščev, ki prezimujejo 
ali letijo (lovna drevesa, !ovne pasti - feromoni)) . 

Praksa je pokazala, da lahko z upoštevanjem in dos
lednim izvajanjem vseh naštetih preventivnih in repre
sivnih korakov integralnega varstva gozdov obdržimo 
populacije najnevarnejših podlubnikov na ravni latence 
in tako preprečimo večjo škodo v gozdovih. Eden od 
najpomembnejših ukrepov v sistemu integralnega var
stva gozdov je izvajanje gozdnega reda po opravljeni 
sečnji, ki obsega zlaganje vej in razrezanih vrhačev 
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6 IZVAJANJE GOZDNEGA REDA PO OPRAV
LJENI SEČNJI 

Izvajanje gozdnega reda je potrebno. Posledica nei
zvajanja gozdnega reda je namnožitev podlubnikov. 
Izvajanje gozdnega reda je obvezno inje predpisano v 
Zakonu o gozdovih (1993). 

Glede na različne izkušnje in vpliv izvajanja goz
dnega reda na populacije podlubnikov se odpira stro
kovno vprašanje, kako izvajati gozdni red. Glede na 
izredno pestrost gozdnih združb, način gospodarjenja, 
različno vrednotenje funkcij gozda, drugačen socialni, 
kulturni ter estetski pogled na gozd zasledimo v evrop
ski literaturi različno obravnavo izvajanja gozdnega 
reda. Navajamo samo nekatere poglede, med katerimi so 
tudi tisti, ki se dotikajo pomena izvajanja gozdnega reda 
pri obvladovanju podlubnikov (FORSTER in sod. 1998, 
LEIKOLA in sod. 1974, WRABER 1952, TITOVŠEK 
1 JURC 1986, ŠLANDER l951a, 195Jb, 195lc). 

I. Razlogi za zlaganje vejevja in vrhačev na kupe: 
a) Varnost: varnost dela na poseki, predvsem premika

nje mehanizacije na sečiščih, je večja, če so sečni 
ostanki zloženi na kupe. 

b) Ustvarjanje dobrih pogojev za pogozdovanje: za 
naravno pomlajevanje ali umetno obnovo z vrstami, 
ki so že prisotne na sečišču, ter za nadaljnja dela v 
gozdu je bolje, da so sečišča urejena. 

c) Pojavljanje požarov v gozdu, preprečevanje zadrže
vanja površinskega odtekanja vode: velike količine 
razmetanega suhega sečnega materiala na sečišču, 
ki so ugodne za nastanek požara, lahko na določenih 
tipih tal preprečujejo odtekanje površinske vode. 

d) Varstvo gozdov: raziskovalci menijo, da je nevar
nost napada škodljivcev ali okužbe z boleznimi v 
celem sestoju manjša v primeru vzpostavitve goz
dnega reda (kupi) . Na Finskem so tako zmanjšali 
okužbo s štorovko (Armillaria spp.) in smrekovo 
rdečo b·ohnobo (Hetrobasidion annosum !F'r.l Bref). 
To ne velja v primeru nepravilno postavljenih kupov 
za lubadarje. 

e) Uporaba lesa v kupih za kurjavo: uporaba suhljadi 
v kupih kot obnov ljivi vir energije. 
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f) Druge koristi gozda: rekreacija, šport ter nabiranje goz
dnih proizvodov so lepši in lažji v urejenem gozdu. 

Razlogi za sežiganje sečnih ostankov: 
a) Varstvo gozda: ustrezna metoda redukcije populacij 

škodljivcev ali bolezni gozdnega drevja je sežiga
nje posameznih kupov lesnih ostankov, kjer so se 
škodljive] pojavili. 

b) Izraba gozda: v primeru kopičef\ia velike količine 
lesnih ostankov, za katere se kasneje pokaže, da ovi
rajo izrabo gozda ali druge dejavnosti, kot je paša 
(npr. v Švici), priporočajo kontrolirane sežiganje 
kupov sečnih ostankov. 

II. Razlogi za puščanje vejevja in vrhačev po poseki: 
a) Biotop: v procesu dekompozicije so sečni ostanki, ki 

so ostali razmetani po gozdnih tleh, ustrezen naseli
tveni prostor številnih rastlinskih in živalskih orga
nizmov. Sečni ostanki, ki niso zloženi v kupe, pospe
šujejo biodiverziteto gozda. 

b)Prehranska veriga: hranila za različne skupine živih 
organizmov se v drevesu nahajajo v vseh njegovih 
delih: v iglicah ali listih, v vejah, lesu ali v koreninah. 
Stoječe drevo poseljujejo specifični konzumenti, v 
procesu dekompozicije se na podrto drevo naseljujejo 
drugi potrošniki, vsi pa tvorijo prehransko verigo. 
Na sečišč ih, kjer sečni ostanki riiso zlo ženi v kUpe, je 
prehranska veriga manj motena. Na Finskem ugotav
ljajo, daje z odstranjevanjem vejevja z lišaji bistveno 
poslabšana prehrana severnih jelenov. 

c) Naravno pomlajevanje: v montanskih gozdovih 
vejevje na tleh varuje pomladek pred izsuševanjem, 
pozebami ter obžiranjem divjadi. Na Finskem veje
vje varuje pomladek pred izsušitvijo, premočno sve
tlobo in evaporacijo. Po drugi strani se lesni ostanki, 
ki so v debeli plasti na tleh, ne mineralizirajo dovolj 

Slika 1: Mletie sečnih ostankov po redni sečnji s strojem Lignatec 
Chrorncom M 110 (Pokljuka, 1998) 
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Slika ~ : Pojava podlubnikov na zmletih sečnih ostankih ni bilo 
(manjša slika: detajl zmJetih sečnih ostankov) (vse foto: M. Jurc) 

hitro in tako zavirajo uspešno rast pomladka. 
d) Utrjevanje tal: masa sečnih ostankov na tleh v mon

tanskih območjih s svojo težo utrjuje tla in prepre
čuje pojav fiziološke suše korenin mladih rastlin. 

e) Visoki stroški postavljanja kupov: pretehtati moramo 
vse pozitivne in negativne učinke izvajanja goz
dnega reda s kupi ali brez njih in pri odločitvi upoš
tevati materialne stroške ukrepa. Na našem Krasu 
je zlaganje sečnih ostankov v kupe nepotrebno, ker 
podlubniki rodu Pityogenes sp., ki naseljujejo ten
kolubne dele bora, že pred dozoritvijo odmrejo v 
vejah zaradi izsušitve. 

Razlogi proti sežiganju sečnih ostankov: 
a) Varstvo zraka: sežiganje svežih sečnih ostankov 

povzroča onesnaženje ozračja. V Franciji je zaradi 
zvezne Odredbe o varstvu zraka iz leta 1997 dovo
ljeno sežiganje samo posušenih sečnih ostankov. 

b) Destmkcija (rušenje, uničenje) biotopa: mrtva debla, 
vejevje in iglice so habitati številnih živih organi
zmov, ki jih s sežiganjem uniči mo. 

c) Opustošenje pomladka: pri sežiganju sečnih ostan
kov zaradi sproščanja visokih temperatur prizade
nemo seme na površini tal in bližnji pomladek. 

d) Nevarnost gozdnih požarov: Požari se na sečišč ih, 
kjer sežigamo sečne ostanke, lahko nekontrolirano 
razširijo na gozd, še posebej v sušnih območjih. 

7 ZAKLJUČKI 

Izvajanje gozdnega reda, ki je vključeno v stroko
vno gozdno gospodarjenje, zajema posek in izdelavo 
bolnih in oslabljenih dreves, hiter posek in izdelavo 
poškodovanih dreves, beljenje oblovine iglavcev in 
njihovih panjev, izjemoma preprečevalno škropljenje 
neobeljene deblovine, hiter odvoz neobeljene oblo-
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vine iglavcev na skladišča, izvajanje gozdnega reda po 
opravljeni sečnji: zlaganje vej in razrezanih vrhačev v 
preprečevalne kupe, škropljenje v }ovne kupe zloženih 
sečnih ostankov. 

Kako ga izvajamo v konkretnih rastiščnib razme
rah, je odvisno od gozdne združbe, sestoj ne zgradbe, 
načina gospodarjenja, znanja o pojavljanju in biono
miji določenih škodljivcev v konkretnem sestoju, izde
lave prognoze pojavljanja gradacij na osnovi dolgolet
nega spremljanja bionomije populacij škodljivih orga
nizmov, razpoložljivih materialnih sredstev, našega 
razumevanja in poznavanja delovanja ekosistemskih 
zakonitosti gozda. 

Raziskave bionomije in populacijskih zakonitosti 
posameznih vrst žuželk v svetu kažejo na spremembe v 
gradološkib značilnostih populacij; gradacije postajajo 
vse pogostejše. V zadnjem desetletju beležimo v Evropi 
in Ameriki pojave in gradacije škodljivih vrst, ki jih 
do sedaj tam ni bilo. Gradacije domačih škodljivcev in 
morda novih (do sedaj pri nas neznanih vrst) lahko priča
kujemo tudi pri nas ne glede na ustrezno izbrane metode 
in pravilno izvajane tehnike celostnega varstva gozda. 

Kako izvajati gozdni red, je kompleksna strokovna 
dilema. Primeri iz tuje strokovne literature naj bodo 
izhodišče za premislek o ustreznosti današnjih ukrepov 
v spreminjajočih se razmerah okolja. 
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Strokovne razprav_e _____ ------1 

GDK: 308 : 332 

Organizacij l·c tc?a ~...: pri vzpostavlja11ju gozan ga redt1 1 

Fd' ard REBUL '' 

Izvleček: 

Rebula, E.: Organizacijske težave pri vzpostavljanju gozdnega reda. Gozdarski vestnik, št. 10/2000. V slovenščini, ci t. lit. lO. 
V prispevku obravnavamo težave in njihove vzroke, ki nastajajo pri organizaciji vzpostavljanja gozdnega reda v sedanji organizaciji 

gozdarstva v Republiki Sloveniji. Okoli leta 1970 so začeli pri Gozdnem gospodarstvu Postojna racionalizirati dela pri vzpostavljanju 
gozdnega reda. Gozdni red so vzpostavljali v dveh stopnjah: minimalni in popolni. O tem je odločal načrtovalec del, ki je drevje 
Qdkazal in tudi odgova~al za posledice svojih odločitev. Delež sečišč z minimalnim gozdnim redom je dosegal 75-80 %. Stopnja 
gozdnega reda je bila enotna za celo sečnospravilno enoto in vse drevesne vrste. Za tako delo so izdelali ustrezne delovne nonnative. 
Gozdni red so vzpostavljali zaradi različnih namenov (funkcij gozdnega reda). Če je bilo na sečišču potrebno zadostiti varstveni, 
pomlajevalni ali socialni funkciji, je bila določena vzpostavitev popolnega gozdnega reda, sicer se je pa povsod drugod vzpostavljal 
minimalni gozdni red. Pozneje so začeli racionalizirati delo pri gozdnemu redu tudi drugod po Sloveniji. Pri tem so spreminjali obseg 
opravil minimalnega in popolnega gozdnega reda in ga prilagajali svojim potrebam. Tudi merila, kaj je popolni gozdni red in zakaj 
se vzpostavlja ter kako naj izgleda sečišče, so se oblikovala precej različno. Te razlike so se še povečale po reorganizaciji gozdarstva 
v Sloveniji, ko so ločili načrtovalca in izvajalca del in določili, da se popolni gozdni red vzpostavlja povsod. Tako stanje povzroča, 
da sta obseg opravil in količina potrebnega dela za vzpostavitev gozdnega reda precej različna po gozdnogospodarskih območjih 
in da se zahteve za vzpostavljanje gozdnega reda razlikujejo med zasebnimi in državnimi gozdovi. Vse to povzroča vrsto težav pri 
organizaciji dela. 

Dodatne težave nastajajo zaradi delovnih nonnativov in z njimi povezane možnosti zaslužka delavcev. Veljavni normativi so bili 
izdelani v okoliščinah, ko se je popolni gozdni red vzpostavljal redko. Zato so premalo upoštevan.i dejavniki, ki odločajo o obsegu in 
težavnosti tega dela, zlasti vejnatost, vpliv naj.večjih debelin drevja ter težji pogoji prehodnosti sveta. Zaradi tega delavci, ko delajo 
na sečiščih s popolnim gozdnim redom, zaslužijo znatno manj. 

Organizacijske težave pri vzpostavljanju gozdnega reda nastajajo tudi zaradi različnih določil v državnih predpisih. Predlagani 
so ukrepi za izboljšanje stanja. 

KJjučne besede: sečnja, gozdni red, organizacija dela. 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Z gozdnim redom mislimo na vzpostavitev določe
nega (predpisanega, načrtovanega) stanja na sečišču 
po opravljeni sečnji in spravilu. 

Okoli leta 1970 so začeli pri Gozdnem gospodar
stvu Postojna racionalizirati dela pri vzpostavljanju 
gozdnega reda. Gozdni red so vzpostavljali v dveh sto
pnjah: minimalni in popolni. Za tako delo so izdelali 
tudi ustrezne normative. V Pravilniku o normah in nor
mativih iz l. 1980 sta stopnji gozdnega reda opredeljeni 
takole: 
"- Minimalni gozdni red: očistiti vse spravilne poti in 

smeri. Vse veje in vrhe spraviti na tla. Izdelati vse 
polomljeno in poškodovano drevje. Za tako delo je 
čas zajet v osnovnem normativu. 

- Popolni: poleg opravil, zajetih v minimalnem gozdnem 
redu, narediti še: zložiti vse veje in druge ostanke na 
kupe. Kupi morajo biti izven spravilnih smeri. Rešiti 

*dr. E. R., univ. dipl. inž. gozd., Kraigherjeva4, 6230 Pos
tojna, SLO 

1 Prispevek je bil predstavljen na strokovni delavnici Gozdni 
red, 26. Il . 2000 na Hrušici 
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vse povi te osebke mladja in gošče. Ta gozdni red vzpo
stavim o na vsej površini delovne enote. 
Za vzpostavitev popolnega gozdnega reda doda

jamo osnovnemu nonnativu: za iglavce 32 %, za lis
tavce 30 %." 

Določila o beljen ju panjev v pravilniku ni bilo, ker 
so takrat povsod belili vse panje iglavcev in bresta. 

Pozneje so začeli racionalizirati delo pri gozdnemu 
redu tudi drugod po Sloveniji. Pri tem so spreminjali 
obseg opravil minimalnega in popolnega gozdnega 
reda in ga prilagajali svojim potrebam. Tudi merila, kaj 
je gozdni red in zakaj se vzpostavlja, so se oblikovala 
po območjih precej različno. Zato so nastale velike 
razlike v zahtevah, kako naj izgleda sečišče z zahteva
nim popolnim ali delnim gozdnim redom po sečnji in 
spravilu. Tudi mnenja, kdaj naj se vzpostavi zahtevani 
gozdni red, so bila po območjih precej različna. Te raz
like so ostale tudi po reorganizaciji gozdarstva v Slove
niji, ko so ločili načrtovalca in izvajalca del ter določili, 
da se povsod vzpostavlja popolni gozdni red. 

Različna gledanja na potrebnost vzpostavljanja goz
dnega reda, posebno pa še merila, kaj vse mora biti 
narejeno pri popolnem gozdnem redu, povzročajo, da 
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sta obseg opravil in količina poh·ebnega dela za vzpo
stavitev gozdnega reda precej različna po gozdnogo
spodarskih območjih in da se zahteve za vzpostavljanje 
gozdnega reda razlikujejo med zasebnimi in državnimi 
gozdovi. Vse to povzroča vrsto težav pri organizaciji 
dela. 

Razlika med popolnim in minimalnim gozdnim 
redom je zlaganje vej in dmgih seč nih ostankov (lubje 
letne sečnje iglavcev) na kupe. Lubja ni več, zato se 
vsa diskusija, razmišljanja in razhajanja v bistvu zožijo 
le na vprašanja: 
- Ali naj se zlaga veje na kupe ali ne? 
- Kakšni naj bodo ti kupi po velikosti in sestavi (kaj 

zgoraj, kaj spodaj ali zakrito)? 
- Kje zložiti te kupe? 

Dodatne težave nastajajo zaradi delovnih normati
vov in z njimi povezane možnosti zaslužka delavcev. 
Veljavni normativi so bili izdelani v okoliščinah, ko 
se je popolni gozdni red vzpostavljal skoraj izjemoma. 
Zato so premalo upoštevani dejavniki, lci odločajo o 
obsegu in težavnosti dela pri vzpostavljanju gozdnega 
reda, zlasti vejnatost, vpliv največjih debelin drevja 
in težji pogoji prehodnosti sveta. Zaradi tega delavci 
(sekači in delavci pri sprav ilu lesa), ko delajo na sečl
ščih s popolnim gozdnim redom, zaslužijo znatno manj, 
kot če bi delali brez gozdnega reda. 

Naštetim organizacijskim težavam se pridružuje 
še razmislek o smotrnosti vzpostavljanja popolnega 
gozdnega reda na vseh sečiščih. To opravilo stane v 
povprečju okoli 5-6% prodajne cene lesa, na sečiščih 
z zelo debelim in vejnatim drevjem pa lahko doseže 
tudi do 1 O %. To pa je že več kot polovica sredstev, 
ki jih porabijo za gojenje gozdov, ali pa 20-30% cene 
lesa na panju. 

Vse navedeno kaže na težave, ki nastajajo v slo
venskem gozdarstvu zaradi vzpostavljanja popolnega 
gozdnega reda na vseh sečiščih . Zato nastaja potreba 
po ponovni presoji o smiselnosti takega dela. Kaže pa 
se tudi potreba po natančnejši, predvsem pa enotni (za 
vso Slovenijo) opredelitvi, zakaj je potrebno izvajati 
gozdni red in kakšen naj bo obseg opravil (kaj vse 
je treba narediti) pri vzpostavljanju določene stopnje 
gozdnega reda. 

2 ZAKAJ IZVAJAMO GOZDNI RED? 

Različne stopnje gozdnega reda vzpostavljamo 
predvsem zato, da bi s tem preprečili nastajanje škod 
zaradi škodljivcev v gozdu, da bi omogočili naseme
nitev in rast pomladka ali pa da bi pridobili določene 
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koristi . Zato lahko trdimo, da želimo z gozdnim redom 
doseči določene namene ali funkcije gozdnega reda. 
Skozi zgodovino sta se potreba po gozdnemu redu in 
pomenu gozdnega reda spreminjala. 

Najprej so gozdni red enači li z redom v gozdu. Da bi 
zadostili tej zahtevi, so vse poškodovano drevje pose
kali in vse sečne ostanke zložili na kupe. Tako je bil 
gozd urejen, lepo je izgledal, !ovce (gospodo), v našem 
času pa tudi obiskovalce, sečni ostanki niso motili pri 
njihovem početju . To funkcijo gozdnega reda lahko 
imenujemo lepotna ali estetsko. Malo zlobno pa ji 
lahko rečemo tudi kozmetična. Večina (nestrokovnih) 
obiskovalcev gozda po izvedbi te funkcije presoja delo 
v gozdu in s tem vse delo gozdarjev. 

Razvojno gledano se je za lepotna funkcijo najbrž 
uveljavila najprej varovalna. S to funkcijo zagotav
ljamo, da se zaradi "nereda" v gozdu ne razmnožijo 
škodljivci ali bolezni. Sem lahko štejemo tudi pomen 
gozdnega reda za preprečevanje nastanka in širjenja 
gozdnih požarov. Na delavnici o gozdnem redu na Hru
šici je to funkcijo opredelila M. Jurc (2000). O pomenu 
in ustreznosti zlagan ja sečnib ostankov oa kupe v naših 
razmerah paje bilo skoraj vse povedano v razpravah in 
polemiki o tem vprašanju pred skoraj 50 leti v Gozdar
skem vestniku (TREGUBUV 1947, BLEIWEIS J 953, 
ŠLANDER 1953 in WRABER 1953). 

V večini gozdov, kjer naj bi vzpostavljali popolni 
gozdni red, je najpomembnejša pomlajevalna funkcija 
gozdnega reda . Z njo zagotavljamo, da sečni ostanki 
na sečišču ne ovirajo (lahko celo pospešujejo) nase
menitve in razvoja mladja. Podoben, toda znatno širši 
namen -zajema tudi tlotvome procese in erozijo tal
ima tudi gospodarjenje s sečni mi ostanki, kot ga je v 
delavnici opredelil Ž. Košir (2000). To funkcijo goz
dnega reda smo označili kot ekološko. 

Že dolgo je zelo pomembna tudi ergonomska vloga 
gozdnega reda. Gre za to, da vzpostavljanje gozdnega 
reda sekača odteguje od dela z motorno žago (sekač 
krajši čas dela z njo in zmanjšuje delež tega časa v dela
vniku) in tako neposredno zmanjšuje škodljive vplive 
motorne žage in preobremenitve dela z njo. Vedeti paje 
treba, daje vzpostavljanje gozdnega reda sedaj telesno 
najnapomejše opravilo sečnje. To vlogo je na delavnici 
o gozdnem redu opredelil M. Lipoglavšek (2000). 

Zadnje čase je zelo pomembna tudi socialna fun
kcija gozdnega reda. Tu gre za vlogo, ki jo imajo sečni 
ostanki za običajnega obiskovalca (gobarja, rekrea
tivca, sprehajalca) gozda. Z gozdnim redom lahko pos
pešuj emo ali oviram o dostop v gozd in pri obiskovalcu 
usmerjamo vtis o delu v gozdu. 

Vsekakor bi zgornji spisek funkcij gozdnega reda 
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lahko še razširili, odvisno od razčlenjevanja in podro
bnosti zajemanja posameznih funkcij. 

Po pomembnosti gozdnega reda za gospodarjenje z 
gozdovi in za doseganje posameznih ciljev gospodar
jenja lahko funkcije gozdnega reda uvrščamo v: 
- nujne, ki morajo biti zagotovljene, 
- pomembne, za katere sodimo, daje bolje in smotrno, 
če so zagotovljene, in 

- ostale, indiferentne, ki na doseganje ciljev gospodar
jenja ne vplivajo. 

Pomembnost funkcij ni absolutna in opredeljena 
sama po sebi ter povsod enaka. Odvisna je od sestave 
in zgradbe sestaja, razvojne faze, klimatskih razmer, 
ciljev gospodaljenja in drugih vplivov. Spreminja pa 
se tudi časovno. O pomembnosti posamezne funkcije 
in zagotovitvi njenega doseganja na določenem seči
šču mora odločati strokovnjak, ki vse to pozna. To 
je običajno sestavljalec (s potrebnim sodelovanjem 
vseh ustreznih strokovnjakov v gozdarski organizaciji) 
podrobnega gojitvenega načrta. Ta mora tudi nadzirati 
izvedbo del in ugotoviti, alije doseženo, kar je načrto
vaL Razumljivo je, da mora pri tem upoštevati stroške 
(vložek) za vzpostavljanje gozdnega reda in koristi 
od tega dela (izložek, output). Prav tako odgo valja za 
posledice, ki lahko nastanejo zaradi opustitve popol
nega gozdnega reda . 

3 NORMlRANJE DELA IN DOSEGANJE ZASLU
ŽKOV PRI VZPOSTAVLJANJU POPOLNEGA 
GOZDNEGA REDA 

O stanju na področju normiranja del pri pridobivanju 
gozdnih sortimentov, v glavnem o pomanjkljivostih nor
mativov, je pravkar izšla podrobna analiza (REBULA 
2000) in tu ne bomo ponavljali vseh ugotovitev. Omejili 
se bomo le na določila , ki urejajo gozdni red. 

Omeniti smo že, daje vzpostavljanje različnih sto
penj gozdnega reda že upoštevano v delovnih nonna-
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tivih sečnje. Čas za vzpostavljanje minimalnega goz~ 
dnega reda je že zajet v osnovnem nonnativu, pri 
vzpostavljanju popolnega gozdnega reda pa osnov
nemu normativu dodajajo določen delež. Ta delež se po 
"državnih" normativih giblje med t 5 in 30 %, odvisno 
od vrste sečnje, drevesne vrste in vejnatosti drevja. 
Določeni delež velja za vse debeline drevja. V prak
tični rabi se ti deleži zelo razlikujejo po posameznih 
gozdno gospodarskih dmžbah. 

Takoj lahko ugotovimo dvoje: 
l. Pribitki časa za popolni gozdni red so bistveno 

nižji (20-50 %), kot so bili določeni v normativih del 
pri GG Postojna (32% za iglavce in 30% za listavce ob 
upoštevani vejnatosti drevja v osnovnem normativu), 
od koder izhaja večina normativov. 

2. Dejanski delež časa za vzpostavljanje popolnega 
gozdnega reda ni nikjer enak za vse debeline drevja. 
Spreminja se z debeline drevja, največkrat delež z 
rastio debeline progresivno narašča. 

Stanje smo ponazori li na grafik onu l . Krati ce pome
nijo: min. g. r. =normativ sečnje z minimalnim goz
dnim redom, pop. g. r. nor. = normativ sečnje s popol
nim gozdnim redom pri 25-odstotnern pribitku za 
gozdni red, pop. g. r. dej. =tak bi moral biti dejanski 
normativ za te razmere. 

Vidimo, da bi morali biti dejanski nonnativi pri 
nižjih debelinah nekoliko nižji, pri višjih višji in pri naj
debelejšemu drevju znatno višji . Ponovno naj pouda
rimo, da so normativi pri zelo debelem drevju negotovi. 
To velja tako za osnovni normativ kot za pri bitke. 

Veljavni normativi so izdelani tako, da povprečni 
sekač pri sečnji z minimalnim gozdnim redom in 
1 OO-odstotnem doseganju norme v 8-umem delavniku 
ni preobremenjen s škodljivimi vplivi motorne žage. 
Zato ima v normativu vračunanega veliko dodatnega 
časa, ki ga običajno ne izrabi. Dela intenzivneje in 
tako zlahka preseže normo. Računi pokažejo, da pov
prečen sekač s 7 urami pre bitimi na sečišču, in z 1,5 
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Gr:1tikon _ Povprečno doseganje nonn in možnost zaslužka pri sečnji z minimalnim gozdnim redom 

ure dodatnih in pomožnih časov, v povprečju preseže 
nonno za kakih 35 %. V tem primeru je povprečna 
možnost zaslužka 135-odstotna. 

Za ugotavljanje točnosti in v nekem smislu pra
vičnosti nonnativov ugotavljamo njihovo povprečno 
doseganje. To je tehniška mera. Ugotavljamo jo kot 
povprečje vsega dela v neki enoti. Delavec pa pravič
nost normativov spremlja bolj subjektivno in ugotavlja, 
kakšna je možnost zaslužka v določenih okoliščinah 
znotraj določenega norrnativa. Gre za relativna merila 
(več, manj), kje več ali lažje zasluži, npr. pri debelem 
ali drobnem drevju, pri minimalnem ali popolnem goz
dnem redu, pri redčenjih ali končnih sekih ipd. Gre za 
nenatančnosti ali pre-majhne prilagodljivosti normati
vov danim okoliščinam, ki nastajajo zaradi njihove 
"povprečnosti", izravnavanja krivulj, omejenosti tabel, 
nizov ali pa zaradi načina normiranja (npr.pribitki) in 
drugih podrobnosti, ki jih normativi ne morejo zajeti. 
Delavec pa jih zazna pri delu in se pokažejo pri zaslu
žku. Kako se to kaže pri gozdnemu redu, smo prikazali 
na grafikonu 2 za sečnjo z minimalnim gozdnim redom 
in grafikonu 3 za sečnjo s popolnim gozdnim redom. 

Na grafikonu 2 vidimo, da ima delavec pri sečnji 
z minimalnim gozdnim redom pri povprečnem prese
ganju norme za 35 % možnost zaslužka pri drobnernu 
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drevju znatno nižjo kot pri srednjih debelinah. Tu se 
zaslužek giblje okoli 120% osnovne ume postavke, pri 
sred nj ih debelinah je zaslužek okoli 140-145 % in pri 
najdebelejšemu drevju zaslužek ponovno pade. 

Na grafikonu 3 vidimo, da sta povprečno dosega
nje norm in možnost zaslužka pri sečnji s popolnim 
gozdnim redom znatno nižja (za kakih 10-15 %) kot 
pri minimalnem gozdnem redu. Tudi tu je največja 
možnost zaslužka pri srednjih debelinah drevja. Na 
grafikonu smo dodali še ocenjeno možnost zaslužka pri 
debelem drevju velike (v. v.) in male (m. v.) vejnatosti . 
Vidimo, da vejnatost zelo močno vpliva na možnost 
zaslužka in doseganje norm. 

Opozoriti moramo, da so ponazoritve na grafikonu 
l-3 ocene, dobUene s preračuna van ji podatkov snemanj 
sečnje in izdelave, ki so bili osnova za izdelavo veljav
nih "državnih" normativov. 

Zaključimo lahko, da sekači pri sečnji s popolnim 
gozdnim redom ob večjem naporu veliko manj zaslu
žijo. Zlasti še pri debelem in vejnatem drevju. Danes 
je to pomembnejše kot v času nastajanja normativov, 
ker sekaj o sekači v povprečju znatno debelejše drevje, 
ki je običajno rudi bolj vejnato. 

Razumljivo je, da se se kači takemu delu upirajo. To 
povzroča težave pri organizaciji dela, ki se običajno 
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odražajo v kakovosti vzpostavljenega gozdnega reda. 
Sekač ima svoj prav in končno doseže svoje. Običajno 
težavo rešijo tako, da dopustijo slabšo kakovost vzpo
stavljenega gozdnega reda. Gozd tako plača pomanj
kljivo organizacijo dela. 

Podrobneje smo obravnavali le težave v zvezi s 
popolnim gozdnim redom pri sečnji. Sečišče pa mora 
ostati urejeno tudi po spravilu posekanega lesa. Tako 
nastajajo težave z gozdnim redom tudi pri spravilu. 
Kakšne so~ poznajo le praktiki. Najbrž niso nič manjše 
kot pri sečnji. S stališča traktorista in drugih delavcev 
pri sprav ilu lesa pa so še bolj pereče. Ti delavci v nor
mativih nimajo vgrajene varovalke o preobremenitvi, 
kot jo imajo sekači, zato težje dosegajo normative in 
je možnost zaslužka zato manjša. 

bodo na večini sečišč še naprej vzpostavljali 
popolni gozdni red, bi bilo smotrneje izdelati normative 
dela sečnje in spravila s popolnim gozdnim redom. 
Tako bi odpadle težave s pribitki. 

4 POVZETEK, ZAKLJUČKI IN PREDLOGI ZA 
IZBOLJŠANJE STANJA 

Odločitev, da se pri sečnji v slovenskih gozdovih 
povsod vzpostavlja popolni gozdni red, je povzročila 
vrsto težav pri organizaciji del pridobivanja sortimen
tov. Težave nastajajo zaradi pomanjkljive in neenotne 
(različne po gozdnogospodarskih območjih) opredeli
tve funkcij gozdnega reda, zaradi nedorečenosti, kje in 
zakaj naj se vzpostavlja popolni gozdni red, in zaradi 
zelo različnih stališč, kaj vse mora biti narejeno za 
popolni gozdni red in kako naj sečišče izgleda po kon
čanem spravilu. Pomanjkljiva so merila za presojo pri 
načrtovanju in kontroli izvedbe vzpostavljanja goz
dnega reda. Prav tako so neustrezna merila za vred
notenje dela delavcev in izračunavanje stroškov pri 
opravljanju teh del. Tudi sedanja organiziranost goz
darstva, ko sta načrtovanje in kontrola izvedbe ločena 
(pri Zavodu za gozdove) od izvajanja del (zasebniki, 
izvajalske družbe), znatno prispeva k organizacijskim 
in drugim težavam ter stroškom dela. Organizacijske 
težave nastajajo tudi zaradi navad, predpisov in norma
tivov del, ki so nastali v drugačnih okoliščinah dela v 
gozdu in gozdarstvu in ki so ostali v veljavi še danes. 

Posledice takega stanja se kažejo v nepotrebnem 
zapravljanju sredstev, neustreznem gozdnem redu na 
sečiščih, nezadovoljstvu delavcev, sporih med strokov
njaki Zavoda za gozdove na eni strani in zasebnimi 
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lastniki ter strokovnjaki izvajalskih družb na drugi. 
Vse to povzoča nepotrebne in velike stroške, trenja in 
napetosti pri delu, konflikte, spore ipd. Zato so dosežki 
pri delu manjši, kot bi lahko bili. Vse to plača gozd, 
dokler še zmore. 

Za izboljšanje stanja predlagamo: 
l. Popravek in poenotenje predpisov, ki zadevajo 

gozdni red. Ti morajo dopuščati (omogočati) vzpostav
ljanje različnih stopenj gozdnega reda, ustrezno ciljem 
gospodmjenja in okoliščinam v gozdu. Določila morajo 
biti dovolj natančna, nedvoumna, vendar ne toga in 
morajo dopuščati dovolj maneverskega prostora za 
strokovno presojo in usklajevanje. 

2. Na ustreznih delavnicah z manjšim številom naj
odgovornejših delavcev Zavoda za gozdove, izvajal
skih družb in drugih ustreznih strokovnjakov (fakul
teta, GIS, ministrstvo) v različnih sestoj nih in drugih 
okoliščinah po Sloveniji izoblikovati enotne kriterije za 
vzpostavljanje ustreznih stopenj gozdnega reda (defini
rati potrebo), določiti obseg del za posamezno stopnjo 
gozdnega reda in določiti merila za presojo ustreznosti 
opravljenega dela. Kriterije čim podrobneje opredeliti 
in opisati. 

3. Izdelati normative dela, ki bodo ustrezali seda
njim zahtevam in okoliščinam dela. 

4. Na ustreznih seminarjih (delavnicah) seznaniti 
strokovnjake območnih enot Zavoda za gozdove in 
izvajalskih družb s kriteriji in določili točk 2 in 3 ter 
jih naučiti njihove rabe. 
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Kraj čič, D., Winkler, I.: Ekonomski vidiki vzdrževanja gozdnega reda. Gozdarski vestnik, št. 1012000. V slovenščini, ci t. lit. 1 O. 
Gozdni red je v tehnološkem smislu del procesa pridobivanja lesa, lahko pa ga obravnavamo tudi kot ukrep varstva gozdov. V 

proizvodnem smislu je vzdrževanje gozdnega reda stroše~ ki ga želimo čim bolj zmanjšati, kot ukrep varstva gozdov pa vpliva dolgoročno, 
saj potencialno zmanjšuje stroške varstva gozdov, ki so prav tako pomemben strošek celotnega gospodarjenja z gozdovi. Nonnativi 
gozdarskih del predvidevajo bonifikacijo nonnativov zaradi popolnega gozdnega reda v višini 20-30% osnovnega nonnativa. To pomeni 
okoli 1 O min/m3. Ekonomsko gledano je to več kot400 STT/ml, kar pomeni okoli 6% prodajne cene gozdnih lesnih sortimeotov. Na prvi 
pogled malo, vendar veliko, če vemo, da bi ta prihranek neposredno vplival na čisti donos, rento kijo dobi lastnik za svoj gozd. Raziskava 
je pokazala, da bi v državnih gozdovih z neizvajanjem nepotrebnega gozdnega reda lahko prihranili vsaj 4% prodajne cene lesa. V 
diferenciranem obravnavanju vzdrževanja gozdnega reda glede na razmere bi se pokazala tudi strokovnost naših gozdarjev. 

Ključne besede: g0zdni red, stroški poseka, renta. 

1 UVOD 

Vzdrževanje gozdnega reda je del ukrepov za var
stvo gozdov, ki vpliva na zdravstveno stanje gozdov, 
zato torej učinkuje tudi dolgoročno. V tehnološkem 
smislu pa je vzdrževanje gozdnega reda eden izmed 
postopkov v proizvodni fazi sečnje in izdelave gozdnih 
lesnih sortimentov. V proizvodnem smislu je vzdrže
vanje gozdnega reda proizvodni strošek, ki ga, kot vsak 
strošek, želimo čimbolj zmanjšati. 

Za ekonomsko presojo nekega stroška in za iskanje 
možnosti za njegovo znižanje pa je v prvi vrsti pomem
bno vprašanje, ali je ta strošek sploh nujen ali pa bi se 
mu bilo moč izogniti. Če je strošek nujen, sledi analiza, 
kolikšen del proizvodnih stroškov odpade nanj il1 kako 
bi njegovo znižanje izboljšalo gospodarski rezultat. 

Presoja, ali je vzdrževanje gozdnega reda nujen stro
šek, ni predmet ekonomske presoje. Dolžni pa smo 
opozoriti na ekonomske posledice takega ali druga
čnega obsega vzdrževanja gozdnega reda. Lastniku 
gozda, ki sicer gleda na svoj gozd dolgoročno in traj
nostno, ni vseeno, kako strošek vzdrževanja gozdnega 
reda vpliva na čisti donos iz njegovega gozda. 

2 PORABA ČASA ZA VZDRŽEVANJE GOZ
DNEGAREDA 

V preteklosti pri proučevanju delovnih procesov 

*asist, mag. D. K., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakul
teta, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, 
SLO 

**prof. dr., I. W., univ. dipL inž. gozd., Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO 

1 Prispevek je bil predstavljen na strokovni delavnici Gozdni 
red, 26. 1 L 2000 na Hrušici 

4SG 

nismo posvečali posebne pozornosti vzdrževanju goz
dnega reda. Pri takratnih tehnologijah sečnje in izde
lave iglavcev, ki so vključevale kleščenje vej s sekiro in 
ročno lupljenje sortimentov, je bil delež časa za vzdr
ževanje gozdnega reda razmeroma majhen in je znašal 
pri sečnji in izdelavi 7-8% produktivnega časa. 

Njegov delež se je povečal zaradi zmanjšanja 
porabe časa za kleščenje, pri katerem smo delo s sekiro 
nadomestili z motorno žago. Skupni produktivni čas 
sečnje in izdelave se je precej zmanjšal, obseg vzdrže
vanja gozdnega reda pa je ostal nominalno skoraj enak, 
strukturno pa precej večji, 8-1 O %produkti vnega časa 
(WINKLER 1970). Z opustitvijo lupljenja sortimentov 
v gozdu se je produktivni čas sečnje in izdelave še 
zmanjšal, prav tako tudi obseg vzdrževanja gozdnega 
reda, in sicer nominalno za tretjino (odpadlo je zlaganje 
lubja). Delež vzdrževanja gozdnega reda v skupnem 
produktivnem času se je spet povečal, vendar o tem 
nimamo primerljivih podatkov. Hkrati so se zaostrovale 
zahteve po obsežnejšem gozdnem redu, marsikje do 
maksimalne mere. 

Pri časovnih proučevanjih sečnje in izdelave goz
dnih lesnih soriimentov (KOVAČ 1 WINKLER 1966, 
1968) analizi vpliva različnih dejavnikov na obseg in 
čas vzdrževanja gozdnega reda nismo posvečali pose
bne pozornosti ali pa smo zgolj ugotavljali, daje poraba 
časa za vzdrževanje gozdnega reda bolj odvisna od 
vplivov izven drevesa (REBULA 1977). Rebula (1983) 
pa je v svoji analizi uporabnosti značilnosti sestoja 
in rastišča za napovedovanje časov sečnje in spravila 
porabo časa za vzdrževarije gozdnega reda celo izločil 
iz analiz. 

K vantificirane opredelitve, koliko je treba povečati 
normativ v primeru popolnega gozdnega reda, so veči-

GozdV 58 (2000) 1 O 



no ma izkustvene, čeprav so nekatera gozdarska podje
tja za potrebe normiran ja opravila tudi lastne meritve 
v omejenem obsegu v svojih naravnih in proizvodnih 
razmerah. Tudi sedanje boni:fikacije normativa, ki jih 

~ za povečano vzdrževanje gozdnega reda predvidevajo -.E 
državni normativi za gozdna dela (1999), lahko imamo 
za izkustvene. 

Pri vzdrževanju gozdnega reda ločimo minimalni 
in popolni gozdni red, ki se med seboj razlikujeta po 
obsegu dela (preglednica 1 ). 

Čas za vzdrževanje minimalnega gozdnega reda je 
že vključen v osnovni normativ, medtem ko uredba za 
popolni gozdni red predvideva bonifikacije. Te so v 
odvisnosti od sestoj nih razlik razdeljene v tri kategorije 
in jih dodajamo v deležu od osnovnega normativa v 
višini od 20 do 30 %. 

Za nekaj modelnih sestojev z različnim srednjim 
drevesom in nizom za posek smo izračunali porabo 
časa in stroške za vzdrževanje popolnega gozdnega 
reda (grafikon 1). Pri tem srno za vzpostavitev popol
nega gozdnega reda v mlajšem drogovnjaku (srednje 
drevo 0,2 m3) dodali 20-odstotno, v debeljaku (srednje 
drevo 0,8 m3) 25-odstotno in v pomlajencu (srednje 
drevo 2 m3

) 30-odstotno boni:fikacijo. 
Poraba časa za vzdrževanje popolnega gozdnega 

reda je relativno velika in je pri enakem srednjem dre
vesu zelo odvisna tudi od niza. V našem primeru te 
razlike presegajo 50%. Postavlja se tudi vprašanje, ali 
je pri debelih drevesih v pomlajencu poraba časa za 
vzdrževanje popolnega gozdnega reda res nižja kot 
pri srednjih debeljakih (v našem primeru je nižja za 
15-20 %). Napaka verjetno izvira iz krivulj za nize, ki 
imajo pri velikem odmiku od srednje vrednosti mer
jenih časov relativno veliko napako. Izračunavali so 
jih tudi v času, ko so popolni gozdni red vzdrževali le 
izjemoma (REBULA 2000). Ugotavljanje vzrokov za 
ta pojav že presega okvir raziskave. 

1 

Podobne zakonitosti veljajo tudi za listavce, s tem 
da so razlike v porabi časa za vzdrževanje popolnega 

'rq,?k(lrm l Minimalni in popolni gozdni red 

Mi,nimalnig ozdnir ed 
- Beljenje panjev (obvezno pri smreki, boru in brestu). 
- Umikanje sečn ih ostankov s prometnic in spravilnih 

smeri . 
- Posek in izdelava močno poškodovanih merskih dreves. 
- V se veje je potrebno potegniti z mladja na tla. 

0.2 0.8 0.8 

Srednje neto drevo (m1
) 

<Jraithln 1 Poraba časa za posek in izdelavo gozdnih lesnih 
sortimentov ter za vzpostavljanje popolnega gozdnega reda za 
iglavce pri različnih srednjih drevesih in nizih 

gozdnega reda med debeljakom in pomlajencem pri 
istem nizu zaradi oblike krivulje manjše. V primerjavi 
z iglavci je pri enakem srednjem drevesu poraba časa 
običajno manjša. 

4 EKONOMSKE RAZSEŽNOSTI VZDRŽEVANJA 
GOZDNEGA REDA 

Porabo časa za vzdrževanje popolnega gozdnega 
reda smo tudi finančno ovrednotili in jo primerjali z 
modelno prodajno ceno gozdnih lesnih sortimentov 
(grafikon 2). Pri tem smo upoštevali ceno gozdnega 
delavca, 2.980 SIT/m3 (WINKLER 1 KRAJ ČIČ 2000), 
prodajne cene gozdnih lesnih sortirnentov pa smo izra
čunali na podlagi predvidene sortimentne sestave pri 
določenem srednjem drevesu. 

Stroški vzpostavljanja popolnega gozdnega reda 
znašajo pli naj tanj šem drevju skoraj 30% (okoli 1.000 
SIT/m3) prodajne cene lesa, pri debeljaku in pomla
jencu pa se gibljejo okoli 4-5% (320-550 SIT/m3) pro
dajne cene lesa. Gre torej za relativno visoko stroško
vno postavko, ki je ne moremo zanemariti. 

Podobne zakonitosti bi lahko ugotovili pri listavcih, 
vendar je tam strošek za vzdrževanje popolnega gozdnega 
reda pri istem srednjem drevesu običajno manjši. 

Pooolni oozdni red 
Poleg minimalnega še: 
- posekati in zložiti v kupe vsa povita, močno odrgnjena in 

drugače poškodovana podmerska drevesa; 
- zložiti vse veje in sečne ostanke v kupe zunaj prometnic 

in spraviln.ib poti; 
- umakniti sečne ostanke z mejnikov, gozdnih robov, jas 

in kmetijskih zemljišč , iz vodnih virov, strug, potokov, 
hudournikov in kaluž. 

Vir: Odredba o določitvi nonnativov za dela v gozdovih (Ur. l. RS, št. 11-512/99) 
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Grafikon 2· Stroški vzdrževanja popolnega gozdnega reda v primeJjavi s prodajno ceno 

lesa igtavcev za različna srednja drevesa in n.ize 

Pojav smo preve.tjali tudi na terenu, na vzorcu delo
višč, ki so skupaj obsegala več kot 73.000 m3 (KRAJ
ČIČ 1 WINKLER 2000 a, b), in pri tem ugotovili, da 
so stroški za vzpostavljanje gozdnega reda, ki ni bil 
povsod izvršen, znašali več kot 400 SIT/m3 oziroma 
skoraj 30 mio SIT ali okoli 6 %prodajne cene lesa. 

5 ZAKLJUČKI 

Vzdrževanje gozdnega reda je opravilo, ki stroš
kovno pomembno vpliva na čisti donos pri sečnji in 
izdelavi gozdnih lesnih sortimentov. Zato ekonomsko 
gledano ni vseeno, ali je gozdni red samo minimalni 
ali pa popolni. Z diferenciranim obravnavanjem potre
bnosti obsega vzdrževanja gozdnega reda bi v ekonom
skem smislu dosegli pomembne ekonomske prihranke. 
Na vzorcu delovišč v državnih gozdovih, ki so skupaj 
obsegala preko 73.000 mJ, smo ugotovili, da vzdrževa
nje popolnega gozdnega reda marsikje ni bilo potrebno. 
Po ocenah je znašal delež nepotrebnega, a izvedenega 
popolnega gozdnega reda 50-70 % vseh sečišč, kar 
v denatju znaša vsaj 250 SIT/m3 oziroma skoraj 4% 
prodajne cene lesa. 

Vzorec lahko imamo za reprezentativen za vse drža
vne gozdove, ker je bil izbran slučajnostno v dveh tipič
nih gozdnogospodarskih območjih. Pri letnem poseku 
v državnih gozdovih (okoli 800.000 ro3 letno) znaša 
nepotreben strošek za vzdrževanje popolnega gozdnega 
reda okoli 200 mio SIT. Za toliko bi lahko bil višji čisti 
donos iz državnih gozdov. 

S strokovno bolj poglobljeno in diferencirano pre
sojo, na katerih površinah je popolni gozdni red resni
čno potreben, pa bi tudi ustrezno ovrednotiti strokovno 
znanje naših gozdarjev. 

4SB 
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Ergonon1slri vidiki vzdrževanja gozdnega reda 1 

l'kujJI LIPOGLA EK"'" 

Ergonomsko lahko ocenjujemo delo pti vzdrževa
nju gozdnega reda z dveh vidikov. Po eni strani pomeni 
povečanje težavnosti dela oziroma njegove fizične zah
tevnosti, po drugi pa pomembno zmanjšanje škodlji
vosti uporabe motorne žage. 

Ko smo pred leti ugotavljali težavnost dela seka
čev, smo ugotovili, da spada zlaganje vej, zlasti pri 
debelem drevju iglavcev, predvsem jelke, med zelo 
velike fizične obremenitve. Ugotovljeni delovni pulz 
med vzdrževanjem gozdnega reda je med produktivni ru 
časom znašal 50-56 utr/min. Tako spada gozdni red 
med najtežavnejše delovne postopke pri sečnji (pre
glednica l ). 

Samo sproščanje drevesa, obračanje lesa, lupljenje 
in izdelava prostorninskega lesa so težavnejši delovni 
postopki. Podobno je tudi Rovan (2000) pred nedavnim 
ugotovil, daje delovni pulz pri zlagan ju vej zelo visok 
(66 utr/min), torej mnogo nad trajno dopustnimi 40 
utr/min. Zato je razumljivo, da sekači to delo neradi 
opravljajo, saj je delo pri sečnji že sicer fizično zelo 
zahtevno. Ker je bil pred časom strogi gozdni red opu
ščen, tudi ni enostavno od delavcev znova zahtevati 
zlaganja težkih jelovih vej. To delo naj bi opravljali 
le toliko, kot je to nujno potrebno, le tedaj in tam, ko 
pomenijo nezložene veje resno nevarnost za zdrav
stveno stanje gozdov ali ovirajo nadaljnje delo v gozdu 
(spravilo ali pogozdovanje). Raziskav o tem, kolikšno 
je dejansko tveganje ob različnih stopnjah gozdnega 

Pr..:gledniea 1 Težavnost elementov dela pri sečnji 

Delovni pulz Rang Elementi dela 
(utr/min) 

reda, pa ni, čeprav bi posledice opuščanja gozdnega 
reda v jelovem bukovju pred leti lahko ugotovili. 

Po drugi strani pa pomeni vzdrževanje gozdnega 
reda pomembno prekinitev dela z motorno žago, in 
sicer v rednih občasnih premorib. Med temi prekini
tvami se sekačev organizem lahko odpočije od škod
ljivih obremenitev, ki nastanejo zaradi ropota, tresenja, 
izpušnih plinov in mase motorne žage. Beljenje pan jev 
z motorno žago - bolje bi bilo to opraviti s sekiro -
in razžagovanje težkih vej, da jih sekač sploh lahko 
dvigne in zloži , pomeni dodatno (včasih morda nepo
trebno) obremenitev z motorno žago. Vloga ročnega 
dela je pomembna zlasti tedaj, kadar sekač nima drugih 
ročnih del, npr. pri redčenju drogovnjaka, in ves dan 
dela z motorno žago. Pri skupinski organizaciji dela je 
sekaču laže najti delo brez motorne žage, npr. vezanje 
tovora pri spravi lu lesa. 

Ročno delo močno zmanjšuje dnevne obremenitve 
z ropotom, tresenjern in strupenimi snovmi. Iz pregle
dnice 21ahko vidimo, kolikšna so ta zmanjšanja, kadar 
traja delo z motorno žago le del delovnega dne. 

Torej tudi zaradi tega drugega ergonomskega vidika 
ne bi bilo primerno vedno in povsod opustiti vzdrževa
nja gozdnega reda. Ni mogoče izdelati nekega splošno 
veljavnega pravila, pač pa bi morali prepustiti tistemu, 
ki z gozdovi gospodari, torej lastniku, da najde kom
promis med tveganjem za varstvo gozdov, zahtevnos
tjo dela in obremenitvami delavcev. V konkretnih raz-

Nallažji 13-30 1-5 vožnia na delo in z dela, odmori pripravJjalnozakliučni čas 
1 

Lahki 33-47 6-10 vzdrževanje motorne žage, hoja med odmori, hoja navzdol, zastoji 1 

Težki 45-53 11-15 krojenje, hoja navzgor, prehod, podiranje, prežagovanie, kleščenje 
Zelo težki 5 b-68 i6-20 zlaganje vej, beljenje panjev, izdelava prostorninskega lesa, lupljenje, obračanje, sproščanje 

Prqdi.!tlni :.1 ~ · Obremenitev sekačev s škodljivostmi motornih žag 

Vrsta Izmerjene obremenitve Dopustno Dnevna obremenitev v delovnem času (8 ur), 
obremenitev med prod. časom dela kadar traja prod. delo z motorno žago: 

z motorno žago 2 uri 3 ure 4 ure 5 ur 

Ropot 101 ,5 85 95,5 97,2 98,5 99,5 
L,h, (dB(A)) 
Tresenje 12,5 6,8 6,25 7,7 8,8 9,9 
WAS (m/s2) 
Izpušni plini, 14 30 3,5 5,3 7,0 8,8 
konc. CO, (p.Pm) 

*prof. dr., M. L., un.iv. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta , Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO 1

1 

1 Prispevek je bil predstavljen na strokovni delavnici Gozdni red, 26. J J. 2000 na Hrušici 
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oiTiače in tuje prakse 
merah naj določi stopnjo zahtevanega gozdnega reda. 
Vendar brez minimalnih zahtev, prilagojenih različ
nim razmeram, npr. drevesnim vrstam, najbrž ne gre. 
Minimalne zahteve naj bi zagotavljale, da neptimemo 
ravnanje posameznikov ne bi ogrožala sosedovih ali 
vseh slovenskih gozdov. 
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Posek in struktura po -eka v letih od 1995 do 199 ~ ter povezava z izvajanjen1 
gozdnega reda 1 

los.t J. \ KŠ.- : 

Ureditev sečišča, še ožje gozdni red, je le droben 
sklop opravil, ki jih človek izvaja pri izkoriščanju 
gozdov. Gozdni red je kljub svojemu relativno maj
hnem deležu v obsegu vseh del že kar nekaj časa pred
met razprav in pomislekov. Vzrok je v navideznem 
neskladju med stroški, ki nastajajo pri izvajanju goz
dnega reda, in "neotipljivostmi" ter časovno odmak
njenostjo koristi, ki jih imata gozd in človek od tega. 
Velika večina nestrinjanja in različnih pogledov je str
njena zgolj pri dveh opravilih, to je pri zlaganju vej in 
vrhačev iglavcev v kupe ter pri beljen ju panjev smreke, 
bora in bresta. Zato ni vprašanje, ali naj gozdni red 
izvajamo ali ne, temveč v kolikšni meri naj ga izvajamo 
oz. kaj smo kot skupnost pripravljeni narediti in priznati 
kot potreben strošek za gojenje in varstvo gozdov. 

Zakonske podlage za izvajanje ureditve sečišča 

Tako kot večino človeških dejavnosti in medseboj
nih obveznosti tudi gozdni red določajo zakonski in 
podzakonski akti. To je skupek pravil, ki jih družba 
določi v danem trenutku. Gozdni red ima svojo zakon
sko podlago v Zakonu o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93), 
ki v 7. točki 17. člena določa, da minister, pristojen 
za gozdarstvo, izda podrobnejše predpise za izvajanje 
sečnje, ravnanje s sečnimi ostanki, spravilo, prevoz in 
zlaganje gozdnih lesnih sortimentov. Takšen predpis 

* J. J., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO 

1 Prispevek je bil predstavljen na strokovni delavnici Gozdni 
red, 26. l l. 2000 na Hrušici 
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je pristojni minister tudi izdal v oblild Pravilnika o izva
janju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi lu in zla
ganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS, št. 55/94). 
Ureditev sečišča po tem pravilniku zajema sklop opra~ 
vil, določenih v lO. členu, in sicer posek pri redni sečnji 
poškodovanih dreves, spravilo gozdnih lesnih sorti
mentov iz gozda, zlaganje vej in vrhačev iglavcev v 
kupe, beljenje panjev smreke, bora in bresta, zlaganje 
ostankov sečnje pri sečnjah v panjevcih, pri pomladi
tvenih sečnjah in končnem poseku. Nadalje je potrebno 
odpraviti poškodbe, ki so posledica sečnje in spravila 
na gozdnih tleh, gozdnih prometnicah, odstraniti sečne 
ostanke iz strug hudournikov in potokov ter odstraniti 
iz gozda vse nelesne odpadke, ki so nastali pri oprav
ljanju del. 

PraviJnjkje zelo jasen, ko določa, da mora biti seči
šče urejeno takoj po poseku in spravilu, najpozneje v 
dveh mesecih po začetku sečnje. Izjeme so dovoljene 
le v primeru, če z drugimi predpisi ali odločbo Zavoda 
za gozdove Slovenije (ZGS) ni določen krajši rok. 

Drugi podzakonski akt, ki posledično določa gozdni 
red, je Odredba o določitvi nonnativov za dela v gozdu 
(Ur. L RS, št. 11/99). Ta odredba je bila izdana na pod
lagi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti 
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/96). V Odredbi o 
določitvi normativov za dela v gozdu je v norlnativnem 
delu pod točko 1.7 omenjen gozdni red. Gozdni red 
se deli na minimalni in popolni gozdnL red. Popolni 
gozdni red je po tej odredbi treba izvajati le na povr
šinah, kjer je to predvideno s podrobnim gozdnogoji
tvenim načrtom. 
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Ta dva podzakonska akta zavezujeta ZGS, da pri 

svojem delu upošteva določila teh aktov. Čeprav je 
pravilnik izdan na podlagi Zakona o gozdovih z name
nom določiti jasne okvire za predpisovanje gospodar
jenja in varovanja gozdov, odredba pa služi za potrebe 
obračunavanja koncesij, se akta izločujeta. To se odraža 
tudi pri delu ZGS, ki je mnogokrat v dilemi, katero 
določilo se naj upošteva pri izdaji odločbe. 

Prihaja tudi do nasprotujočih si interesov. ZGS mora 
spoštovati predpise, predvsem pa usmeJjati in sprem
ljati razvoj gozdov. Kot pri vsakem delu se lahko pojavi 
pretiravanje s stTani tistega, ki delo predpisuje, in s 
strani tistega, ki mora delo izvesti in ga zaradi eko
nomskih razlogov zavrača. 

Iskanje možnih rešitev 

Večina del izvajanja gozdnega reda je za vse udele
žence v procesu gospodaJjenja z gozdovi sprej em ljiva. 

El Sanitarna 234.2 JO 
774 .703 Ili Redna 759.29 J 

Grafi kun J · Povprečen posek drevja v RS v obdobju 1995- J 999, 
ločen na lista vee in iglavce ter na redno in sani lamo sečnjo (v ml) 

Velika večina nestrinjanja in različnih pogledov je str
njena zgolj pri dveh opravilih, to je pri zlagan ju vej in 
vrhačev iglavcev v kupe ter beljenju panjev smreke, 
bora in bresta. Po izračunih prof. Winklerja in mag. 
Krajčiča so zgolj nepotrebni stroški del gozdnega reda 
v gozdovih v upravljanju SKZG v višini okrog 200 
milijonov SIT na leto. To pa je kar tretjina vsote, ki 
je v proračunu Republike Slovenije letno namenjena 
vlaganjem v gozdove. Omenjena vsota zavezuje vse, ki 
sodelujejo v procesu gospodrujenja z gozdovi, da dodo
bra preučijo problem. Seveda rešitev ni ena, temveč jih 
je več in te so prilagojene prostoru, času ter minimal
nim zahtevam po trajnosti vseh funkcij naših gozdov. 
Za dobro proučitev problema in iskanje možnih rešitev 
je potrebno najprej dobro poznati sedanje stanje, nara
vne danosti in trende v prihodnosti. Eden od pomem
bnih vhodov pri izračuna vanju stroškov in do ločevanju 
potrebnega dela je tudi posek drevja v preteklosti. 
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Grafikon 2: Povprečen posek drevja v obdobju 1995-1999, ločen 
po razšiJjeni.h debelinskih razredih na iglavce in Jistavce Ler na 
sani lamo in redno sečnjo (v ml) 

Posek drevja v Republiki Sloveniji v obdobju 
1995-1999 

ZGS vse od svojega nastanka vodi natančne evi
dence o poseku drevja. Evidenca se vodi po drevesnih 
vrstah, debelinskem premeru, vzroku sečnje in seveda 
po prostorski razporeditvi. Potreben obseg gozdnega 
reda, stroški izvedbe, poraba časa in posledično nevar
nosti za neizvajanje del so tesno povezani s posekom 
drevja glede na vrsto drevja, vzrok sečnje in debelinsko 
strukturo sečnje. V nadaljevanju je prikaz sečnje za 
obdobje preteklih petih let. 

V obdobju od leta 1995 do leta 1999 je bilo v Repu
bliki Slovenije posekana ll ,866.600 rn3 dreves, od tega 
6,899.1 OO m3 iglavcev in 4,967.500 m3 listavcev. Povpre
čno se je letno posekal o 2,373.300 rn3 dreves, 1,379.800 
m3 iglavcev in 993.500 m3 listavcev (graf 1). 

Tudi delež sanitarnih sečenj vpliva na obseg potre
bnega gozdnega reda in s tem povezane stroške. Visok 
delež sanitarnih sečenj v preteklih petih letih je pos
ledica dveh zimskih ujm, ki sta v zimah 1995/96 in 
!996/97 pustošili po slovenskih gozdovih. Posledica 
teh ujm in ugodnih kJimatskih pogojev pa je tudi gra
dacija podlubnikov, ki je bila leta 1998. 

~ T 
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Grafik 111 ' : Povprečen posek iglavcev in listavcev v obdobju 
1995-1999, ločen po gozdnogospodarskih območjih (v mJ) 
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Grafikon -1 : Povprečen letni posek smreke, bora in bresta v obdo
bju 1995-1999, ločen na redno in sanitarno sečnjo (v m3) 

Stroški poseka so zelo odvisni od debelinske struk
ture posekanega drevja. Posek v obdobju 1995-1999, 
prikazan po razširjenih debelinskih razredih ter razdeljen 
na redni in sanitarni posek je, prikazan na grafu 2. 

Tudi pri proučevanju teh podatkov ne moremo 
mimo prej omenjenih naravnih ujm, ki so prizadele 
predvsem mlajše razvojne faze iglavcev. Kar zajeten 
delež celoh1ega poseka se je opravil v prvem razširje
nem debelinskem razredu. Pri iglavcih predstavlja pri
bližno 60% poseka v prvem razširjenem debelinskem 
razredu sanitarna sečnja. 

Seveda so po gozdnogospodarskih območjih velike 
razlike, ki izhajajo predvsem iz naravnih danosti, zgo
dovinskih dejstev in prizadetosti z naravnimi ujmami. 
Na grafikonu 3 je prikazan povprečen posek po goz
dnogospodarskih območjih v obdobju 1995-1999. 

p 

R 

1 

/ tn J' =Fl / 
SaniLOrna Redna 

141.701 • smrcka .RD 1 99.481 

182.3 72 0smrcka RD2 294.149 

60.519 Glsmr•b RDJ 163.905 

38.277 QborRDI 14.587 

34.627 @bor RD2 31.95} 

1.304 Obor RD3 3.040 

1.051 ObrcstRDI 414 

3.743 O brest RD2 766 

1.2SI ObrestRD3 284 

Grafikon ·: Povprečen letni posek smreke, bora in bresta po 
razšiljenih debelinskih razredih v obdobju 1995-1999, ločen na 
redno in sanitarno sečnjo (v m3) 
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Posek iglavcev je v deležu poseka visok predvsem 
v gozdnogospodarskih območjih na alpskem področju, 
v gozdno gospodarskih območjih Bled, Kranj, Nazatje 
in Slovenj Gradec. Gozdna gospodarstva z visokim 
deležem listavcev v strukturi poseka pa so na območjih 
gričevnatega pasu, to so gozdnogospodarska območja 
Novo mesto, Brežice in Murska Sobota. Izstopa tol
minsko gozdnogospodarsko območje, ki sicer pokriva 
velik del alpskega prostora, a bližina submediterana 
posledično spreminja tudi drevesne sestavo. 

Vrnimo se na najbolj sporno delo gozdnega reda, to je 
beljenje panjev. Le-to se zahteva za smreko, bor in brest. 
Iz evidence poseka za proučevano obdobje vidimo, da 

Grafikl1n 1: Povprečeo letni posek smreke, bora in bresta v obdo
bju 1995-1999, ločen na redno in sanitarno sečnjo (v m3

) 

je bil povprečni letni posek smreke 942.100 m3, bora 
123.800 m3 in bresta 7.540 m3. Prikaz poseka po ome
njenih drevesnih vrstah, deljen na redno in sanitarno 
sečnjo, je prikazan na grafikonu 4. 

Kot je pričakovati, je posek smreke daleč največji, 
prevladuje redni posek. Pri poseku smreke predstavlja 
sanitarni posek približno 40 %, pri boru približno 60 
% in pri brestu kar 80 % vsega poseka. 

Na grafikonu 5 je povprečen letni posek smreke, 
bora in bresta prikazan še po razširjenih debelinskih 
razredih. 

Tako kot pri skupnem poseku so tudi pri poseku 
smreke, bora in bresta velike razlike med gozdnogo
spodarskimi območji. Na grafikonu 6 so prikazane te 
razlike. 

Zaključek 

Gozdni red ni le lupljenje panjev in zlaganje vej. Je 
del ureditve sečišča in še širše le del ukrepov za gos
podarjenje z gozdovi. Kljub svojemu relativno maj
hnemu deležu ima lahko velike posledice na stabilnost 
gozdov in tudi na ekonomiko gospodarjenja z gozdovi. 
Če želimo v prihodnosti postaviti gozdni red na temelj, 
ki bo podprt s trdnimi argumenti, potem ne bo več 
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vprašanj in dvomov, ali naj se gozdni red izvaja ali 
ne. Za izdelavo takšnih podlag pa potrebujemo tes
nejše sodelovanje med MKGP, raziskovalnimi institu
cijami, ZGS, lastniki gozdov in izvajalci del v gozdo
vih. Rezultat tega sodelovanja se mora odraziti v ure
ditvi in posodobitvi pravnih aktov, ki urejajo področje 
urejanja sečišč in posledično tudi gozdnega reda. Toda 
tisto, kar bo rezultat dognanj in dogovora, bo potrebno 
upoštevati in izvajati v celoti. 

Odnos do gozdnega reda oziroma do urejenosti 
sečišč v smislu varovanja trajnosti gozdnih ekosiste
mov je tudi odnos nas in celotne skupnosti do gozda 
kot celote. 

Viri 

Evidenca poseka, kijo vodi Zavod za gozdove Slovenije, za leta 
1995, 1996, 1997, 1998 in 1999. 

Pogled Zavoda za gozdove Slo enije in prihodna t izvajanja gozdnega reda 1 

Jurij B GUS* 

Uvod ali kaj nalaga veljavna zakonodaja? 

Razumljivo je, da je pogled institucije, kakršna je 
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), na problematiko 
gozdnega reda, njegove vsebine in na dejansko izva
janje v gozdu tesno povezan s tem, kaj je o gozdnem 
redu predpisano v zakonih in podzakonskih aktih. V 
prvi vrsti je tu Zakon o gozdovih, ne smemo pa pozabiti 
na podzakonske akte, ki iz njega izhajajo. 

Zakon o gozdovih omenja gozdni red le posredno, in 
sicer v 7 alinei 17. člena, ki pravi: ''Podrobnejše predpise 
za izvajanje sečnje, ravnanje s sečnimi ostanki, spravilo 
in zlaganje gozdnih lesnih sortimentov izda minister, 
pristojen za gozdarstvo." Kmalu je temu zakonskemu 
predpisu sledil Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju 
s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih 
sortimentov, kjer so predpisana navodila, kaj je potrebno 
postoriti po končanih delih v gozdu. Izvajanje spremlja 
ZGS, saj je v 11. členu napisano, da mora ZGS za vsako 
sečišče ugotoviti, ali so izpolnjene določbe 1 O. člena 
pravilnika. 

Kako poteka izvajanje te določbe, bo predstavtieno 
nekoliko kasneje, na tem mestu pa bi radi omenili še en 
podzakonski akt, ki omenja gozdni red. Gre za Odredbo 
o določitvi normativov za dela v gozdovih (UL RS, 
11/99), ki operira s pojmoma minimalni in popolni 
gozdni red, kar je nekoliko drugače kot v pravilniku. 

Izvajanje nalog na ZGS 

Izvajanje določi! podzakonskih aktov s strani ZGS 
je bilo že večkrat stvar različnih, bolj ah manj osnova-

* J. B., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO 

1 Prispevek je bil predstavljen na strokovni delavnici Gozdni 
red, 26. li. 2000 na Hrušici 
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nih polemik, torej ali se to na terenu delo sploh oprav
lja. Takoj na začetku je potrebno poudariti, daje način 
evidentiranja tega opravila izključno odločitev ZGS in 
ni nikjer zakonsko predpisan. Tu zakonodajalec pre
pušča ZGS svobodno odločitev. Predstavili bomo dva 
bolj pogosta načina evidentiranja te naloge. Prvi je tako 
imenovana kolavdacija sečišč, kjer vsebina natančno 
sledi predpisom pravilnika (lO. člen). To je več, kot 
smo glede evidentiranja zahtevali enotno za cel ZGS, 
in je prepuščeno posamezni KE oziroma OE, ali se bo 
odločila za tako pot. 

Najbolj razširjen način zagotavljanja zahtev zako
nodaje je kontrola sečišč (izvedbe odločbe), ki smo 
jo vpeljali pred tremi leti, tudi kot odgovor na mnoge 
kritike, da na tem področju ne naredimo dosti. Osnovno 
vodilo načina spremljave je bilo, da se izogibamo veliki 
količini papirjev. Prevladalo je mnenje, naj izdelamo 
manjši obrazec, vezan v priročnem bloku, kjer bi bili 
napisani osnovni kazalci, ki kažejo na urejenost sečišča. 
Poleg identifikacije, kot jo poznamo iz opisa sestojev, 
je potrebno v obrazec vnesti še številko odločbe (zadnji 
del), kijo lahko popisovalec vnese tudi kasneje v kabi
netu. Sledi ugotavljanje, alije bilo izbrano drevje tudi v 
resnici posekana. Temu sledi še ocena s.tanja v pogledu 
gozdnega reda. Na koncu so opombe, kamor vpišemo, 
kaj bi bilo še potrebno narediti. Datum in podpis popi
sovalca pomenita potrditev, da je bilo stanje tudi v 
resnici videna, kar je istočasno tudi infonnacija o koli
čini opravljenega dela. Izpolnjen obrazec se uporablja 
tako za kontrolo izvajanja odločb kot tudi za kontrolo 
dela na terenu. 

Seveda ne smemo pozabiti na kontrole, ki niso evi
dentirane na papirju, pa se vseeno opravljajo. Da bi 
stanje na tem področju izboljšali, smo izdali zloženko 
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omače in tuje prakse 
D Potrebno popravi la 
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tvena in varstvena dela. Posebno poglavje so popolni 
prevzemi sečišč, ki jih delamo v državnih gozdovih, 
njihovo izvajanje pa je opredeljeno s pogodbo med 
Zavodom in SKZG RS. 

Leta 1999 je bilo opravljenih 12.587 pregledov 
delovišč oziroma 12.903, če upoštevamo še popolne 
prevzeme sečišč. V lanskem letu smo izdali 37.498 
odločbA inC, torej je bil delež pisno potrjenih pregle
dov glede na količino izdanih odločb okoli 34 %. 

2 
-~ 
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TO BL KR LJ PO KO Mvi BR CE NA SG MB MS SE 

rir:1flk,Ht 1. število rednih pregledov po OE 

z naslovom Urejenost sečišča, ki smo jo delili in jo 
še delimo lastnikom ob skupni izbiri drevja za posek, 
večkrat pa je poslana kot priloga odločbe. 

Rezultati kontrole 

V vsakoletnih poročilih o delu ZGS so objavljeni 
tudi podatki o tem, koliko tovrstnega dela smo v 
določenem letu opravili . Leta 1998 je bilo opravljeno 
14.083 pregledov oziroma 14.492, če upoštevamo še 
popolne prevzeme sečišč. Če upoštevamo podatek, da 
smo v tem letu izdali 47.068 odločbA, Bin C, vidimo, 
da smo pregledali okoli 30% najpomembnejših odločb. 
Glavnina pregledov je bila osredotočena na kontrolo 
sečišč, od katerih je desetina takih, Ici so potrebo.i popra
vila, manj je bilo pregledov odločb, ki zadevajo goji-

Opravljeni pregledi kažejo, da je relativno malo 
delovišč, Ici bi bila potrebna popravila. Je pa število 
registriranih pregledov po območnih enotah različno. 

Prihodnost izvajanja sečnega reda 

Tako terenski pregledi kot sam nadzor notranje kon
trole kažejo na resen pristop k delu, ki nam ga nalaga 
zakonodaja. Nonnalno je, da pri tako veliki organiza
ciji, kot je ZGS, prihaja do določenih odstopanj, vendar 
je smer delovanja jasna. Prihodnost torej vidimo pred
vsem v korektnem izvajanju zastavljenih nalog, ki se 
bodo seveda prilagajate zakonsko uterneljenim spre
membam. Delovanje ZGS bo torej usmerjeno v: 
- dosledno izvajanje in evidentiranje dela, 
- sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, 
- upoštevanje sprememb in njihovo vključevanje v 

organizacijo dela. 

Pravna ureditev in izvajanje gozdnega reda vceraj danes _jutr i 1 

Joze FALKNER* 

Uvod 

Gozd ima svoj red. Ustvaril si gaje skozi dolgo zgo
dovino obstoja, ko je z izkuš~o postavil vsak svoj del 
na pravo, na najbolj koristno mesto. Obdobje te potr
pežljive gradnje je bilo zelo dolgo in vztrajno. Obre
stovalo se je z neverjetno življenjsko močjo gozda, ki 
ne dopušča, da bi bil kjerkoli do konca onemogočen. 
Z veliko potrpežljivostjo čaka na svojo priložnost tudi 
tam, kjer ga več ni, pa je nekoč imel svoje korenine. 
Ta njegova lastnost je v veliki meri preprečevala in še 
preprečuje katastrofe, ki bi lahko nastale zaradi člove
kove nepotrpežljivosti, zaletavosti, nepremišljenosti. 

Človek je bil dolgo časa sestavni del gozda in tako 
sestavni del njegovega reda. Kar dolgo obdobje člo-

* J. F., univ. dipl. inž. gozd., MKGP, Dunajska 56-58, 1000 
Ljubljana, SLO 

1 Prispevek je bil predstavljen na strokovni delavnici Gozdni 
red, 26. 11. 2000 na Hrušici 
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vekovega razvoja je potekalo nemoteče za gozd. V 
obdobju nabiralništva, v obdobju, ko se je človek razvil 
in bil lovec, je deloval kot sestavni del gozda, ne da 
bi se dobro zavedal njune tesne povezanosti. Ko je 
spoznal oziroma si je začel domišljati , da je nekaj pose
bnega, ko sije podjarmil prvo žival , ko je pridelal prvo 
hrano, se je njuna pot usodno ločila. Človek je hotel 
pridelati čimveč, hotel je vzrediti čimveč, hotel je imeti 
čimveč. Izumil je kolo, ki je odprlo pot njegovemu 
samostojnemu razvoju, in se ni več oziral na red v 
gozdu. Ni ga razumel in tudi nobene potrebe ni čutil, da 
bi ga razumel. V kratkem času mu je marsikje uspelo 
tako porušiti red v gozdu, da se je gozd raje umaknil; 
ni hotel ostati tam, kjer ne bi bil več on z vsemi izkuš
njami, ki si jih je pridobil, in redom, ki ga je ustvaril. 

Dolgo časa je trajalo, predenje človek spoznal svoje 
početje in se ga ustrašil. Pa ne zaradi skrbi za starega 
tovariša in zaveznika, ampak zato, ker je začelo pri-
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Iz domače in tuje 
manjkovati koristi, ki jih je imel od gozda. Začel je 
ustvarjati red, s katerim je želel ohraniti red v gozdu. 
Zaradi bojazni zase je našel nekaj srca tudi za svojega 
hranitelja in dolgoletnega gostitelja. Začel ga je obo
ževati in spoznavati njegove zakonitosti. Gozd mu je 
s svojo modros~o, pridobljeno z dolgoletno izkušnjo, 
kljuboval tako, da mu je le počasi dovolil prodirati v 
bistvo svojega življenja. Človek se s tem odkrivanjem 
ukvarja še danes in vprašanje je, če bo sploh kdaj prišel 
do konca vsem skrivnostirn. To bo toliko težje, ker ni 
več sestavni del gozdnega reda. Ko je bil, je bilo vse 
tako enostavno, samo po sebi razumljivo. 

Gozdni red po človekovi podobi skozi čas 

Človekovo razmišljanje o gozdnem redu, o tem, kaj 
narediti, da mu ne bo drastično primanjkovalo dobrin, 
ki mu jih daje gozd, se je pojavilo kot posledica preve
likega izkoriščan ja gozdov zaradi naglega razvoja člo
veške družbe v najbolj razvitem delu sveta Predvsem 
so k temu prispevale potrebe za rudarsko dejavnost, 
izdelavo stekla ter kurišča, ki so se namnožila premo
sorazmerno z naraščanjem prebivalstva. Razumljivo je, 
da so prekomernemu izkoriščanju gozda sledile pove
čane poplave, erozije in druge katastrofe, ki so prispe
vale k spoznanju, kako koristen je gozd. Da bi človek 
ustavil voz in preprečil njegovo drvenje navzdol, je 
začel že v prvi polovici drugega tisočletja, z večjo inten
zivnosljo pa v dmgi polovici drugega tisočletja zapiso
vati prepovedi in zapovedi, s katerimi naj bi se vzpo
stavil red pri poseganju v gozdove. Izkoriščanje gozdov 
je poskusil približati njihovim zmogljivostim. 

Verjetno bi porabili preveč časa, če bi hoteli vsaj 
približno spoznati vsa prizadeva~a, ki so se izobli
kovala v predpise, ki naj bi uredili gospodarjenje z 
gozdovi. Vsa po vrsti pa skušajo dopovedati, da so 
gozd in njegove dobrine neprecenljive vrednosti, da je 
treba z gozdom trajno gospodariti in iz njega vzeti le 
toliko, kolikor je sposoben pridelati, in na tak način, da 
mu bo povzročene čiro manj škode. O tem je mogoče 
za naše okolje za obdobje druge polovice 18. stoletja 
prebrati v terezijanskem gozdnem redu za Kranjsko: 
'1zkušnja že od nekdaj uči, da posvečamo vzdrže
vanju gozdov skrajno malo pozornosti, čeprav so 
dragulj dežele, ki ga nobena deže)a in noben človek 
ne moreta pogrešati; načenjamo jih preko njihove 
moči negospodarno in negozdarsko, svojevoljno 
jih izsekavamo, ne prizanašamo mlademu lesu, ga 
iztrebljamo in delamo polja in travnike, skratka 
zagrešili smo toliko negospodarnosti, da je treba 
temu napraviti konec z boljšim redom, ki bo določil, 
kako naj se dobro gospodari z obstoječimi gozdovi 
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in pospešeno goji pomladek, sicer bo sčasoma v vsej 
deželi prišlo do splošnega pomanjkanja lesa." 

Gozdni redi, s katerimi so bile določene prepovedi 
in zapovedi pri gospodarjenju z gozdovi, so bili prvi 
predpisi, ki so urejali gospodarjenje z gozdovi. Taki 
so bili različni rudarski redi prilagojeni potrebam v 
rudniških zaledjih, deželni gozdni redi za posamezne 
dežele (Štajersko, Kranjsko), tak je tudi cesarski patent 
iz leta 1852, tako imenovana gojzdna postava, ki jo je 
za Avstro-Ogrsko izdal "po božji milosti cesar Avstrij
ski, kralj Ogrski in Češki, kralj Lombardski in Banat
ski, Dalmatinski, Horvatski, Slavonski, Gališki, Vladi
rnirski in Ilirski, kralj Jeruzalemski, nadvojvoda Avs
trijski, veliki vojvoda Toskanski in Krakovski, vojvoda 
Lotarinski, Solnograški, Štajerski, Koroški, Kranjski 
in Bukov inski, mejni grof Gomje in Dolnje Lužiški 
in lstiijanski, gospod mesta Tržaškega, Kotora in Slo
venske meje, veliki vojvoda vojvodine Srbske FRANC 
JOŽEF I". 

Prvotni gozdni redi so bili sčasoma preoblikovani v 
zakone o gozdovih. Ti so vse pomembno v svojem 
času v povezavi z gozdovi obravnavali sorazmerno 
podrobno, bili so praktična navodila, kako je treba rav
nati: "Vsak zemljišni lastnik je dolžan dopustiti, da se 
gojzdni pridelki (les, steUa itd.), ki se drugači iz gojzda 
in naprej ne dajo izpraviti, ali san10 z nerazmernimi 
(prevelikimi) stroški, čez njegov svet (grunt) izvažajo 
ali iznašajo. To naj se pa tako godi, kakor je zanj naj
manj škodljivo in posestnik gojzda je zernljiškemu las
tniku dolžan polno zadostenje za škodo, ki mu jo on 
napravi. Zastran tega alije potreba les čez tuje zemljiša 
izpravljati, razsojuje najnižja politična gosposka, po 
tem ko je vdeležence in pa zvedene može zaslišala, tudi 
mora že naprej odškodnino odločiti. Če vdeleženci ž 
njo niso zadovoljni se zamorejo zastran najnižje poli
tične razsodbe pritožiti pri višjih političnih gospod
skah." Ali pa: "Od.kazuje naj se pa les takole: stoječe, 
močnejše debla dreves naj se zaznamvajo z gojzdnim 
kladivom, šibkejša debla in ran te naj se natanko razla
gajo in primeroma naj se zaznamva, kar se sme odvzeti, 
kladovje in odtomljeno vejovje naj se pokazuje, kjer 
je in pri panjih ali štorih in koreninah, kakor tudi pri 
suhljadi in pobirkih, je zaznamovati tista mesta, kjer 
se imajo nabirati." 

Z leti, ko so se spreminjali postopki priprave in 
sprejemanja zakonov ter način obravnave zakonskih 
vsebin~ se je spreminjal tudi obseg zakonov. V teme
ljnem predpisu so ostajaJe temeljne določbe, podro
bnosti pa so se selile v podzakonske predpise in navo
dila. Medtem ko je terezijanski gozdni red za Kra~sko 
še imel podrobna določila o tem, kdaj je gozd zrel za 
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sečnjo; kako se oceni, koliko se ga sme posekati, da 
ga bo mogoče trajno sekati, kako se opredeli uporabo 
določenega lesa za določene namene; kako se kaznuje 
tiste, ki posekajo več, kot jim je bilo odrejeno (mimo
grede, že takrat so ugotovili, da se panje preveč poseka
nih dreves in vejevje prizadevno skriva); kako se podira 
drevje, da se ne dela škode v mladju, ter določal , da se 
pri končnih posekib na fratah pušča zadostno število 
semenskih dreves, so predpisi sčasoma prevzeli le pre
povedi in zapovedi, poučevanje pa večinoma izpustili. 

Predpisi o gozdnem redu so se do L 1993 zreduci
rati na tiste vsebine gospodarjenja z gozdovi, ki zaradi 
okvirov, ki jim jih dajejo pravila pri oblikovanju zako
nodaje, ne morejo bib dovolj natančno določene v 
temeljnem zakonu, predstavljajo pa v bistvu ukrepe, ki 
se uvrščajo v celovito varstvo gozdov in so določene 
v podzakonskih predpisih. 

Vsi pravilniki, navedeni v spodnji tabeli, obrav
navajo UREDITEV SEČIŠČA, kar je širši pojem od 
gozdnega reda. V grobem je ureditev sečišč v vseh 
treh primerih podobno določena. Vsi trije pravilniki 
določajo , da je sečišče urejeno, če je posekana poško
dovano drevje, če so umaknjeni sortimenti, če so veje 
posekanih iglavcev zložene v kupe tako, da ne ovi
rajo pomladka, pan ji pa so obeljeni, zadnja dva pravil
nika pa določata tudi beljenje panjev posekanih dreves 
bresta. Pravilnika iz leta 1986 in 1994 določata, da je 
sečišče urejeno, če so odpravljene poškodbe na goz
dnih tleh in vlakah, ki predstavljajo nevarnost za pri
četek erozije. Določata pa tudi, da morajo biti iz gozda 
odstranjeni vsi ostanki, nelesni odpadki, ki so nastali 
pri opravljanju del. 

Urejanje sečišč vsebuje vsa dela, kj opredeljujejo 
gozdni red in so najbolj neposredno povezana s stro-

ški sečnje. Določanje del, ki jih je potrebno izvesti po 
končani sečnji v gozdu zaradi njegovega varstva, se je 
skozi čas precej poenotilo. Bistveno novih spoznanj se 
ni dodalo in starih tudi ne odvzelo. Tvorci teh predpi
sov so zasledovali predvsem to, da bi bile zapovedi za 
tistega, kij ih mora spoštovati (lastnik gozda- izvajalec 
sečnje), čimbolj jasne in nedvoumne, pravtako pa tudi 
sankcije v primeru, ko zapovedi ne spoštuje. 

Tako je v veljavnem pravilniku povsem jasno 
določeno, da je sečišče urejeno, če so: posekana vsa 
drevesa, ki so bila pri sečnji ali spravilu močneje poš
kodovana; iz gozda spravljeni vsi sortimenti; veje 
in vrhači iglavcev zloženi na kupe tako, da prekri
vajo svoje debelejše konce; obeljeni panji smreke, 
bora in bresta; odpravljene poškodbe gozdnih tal, ki 
predstavljajo nevarnost za pričetek erozije; odstra
njeni vsi sečni ostanki iz strug potokov in hudourni
kov, z gozdnih poti in prometnic, iz kaluž in vodnih 
izvirov ter s kmetijskih zemljišč in zunanjih gozdnih 
robov; odstranjeni vsi nelesni odpadki, ki so nastali 
pri opravljanju del. To velja za vsa sečišča ne glede 
na vrsto sečnje. Dodatno pa veljavni pravilnik določa 
ukrepe, ki jih je obvezno narediti v primerih, ko gre za 
redčenje ali panjevsko sečnjo, ko gre za pomladitveno 
sečnjo, ko gre za končni posek. Vrste sečnje so oprede
ljene v gozdnogospodarskih načrtih gospodarske enote 
oziroma v gozdnogojitvenem načrtu. Svetovalna vloga 
revimega gozdarja je, da seznani lastnika z vrsto sečnje 
in da ga opozori na to, kaj in kako mora opraviti v zvezi 
z ureditvijo sečišča. 

S pravilnikom so torej določena opravila za ureditev 
sečišča po opravljeni sečnji, v njihovem okviru pa je 
tudi gozdni red. 

Podzakonski predpisi iz let 1966, 1986 in 1994, ki določajo gozdni red, obravnavajo naslednje vsebine: 

Pravilnik o ROzdnem redu Pravilnik o gozdnem redu 
(Uradni list SRS, št. 30~65) (Uradni list SRS, št. 31/86) 

l . odkazovanje drevja za posek l. odkazovanje drevja 
2. sečnja drevja 2. sečnja drevja, izdelava in spravilo gozdnih 

3. izdelava in spravilo lesa lesnih sortimentov ter ureditev sečišča 
4. ureditev sečišča 3. označevanje in prevoz gozdnih lesnih smti-

5. označevanje lesa v gozdovih mentov 
6. nabiranje postranskih gozdnih proizvodov 4. nabiranje postranskih gozdnih proizvodov 

7. varstvo gozdov 5. varstvo gozdov 

Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi lu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov 
(Uradni list RS, št. 55/94) 

l . označevanje drevja za možni posek 
2. sečnja drevja 

3. izdelava in spravilo gozdnih lesnih sortimentov 
4. ureditev sečišča 
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Nonnativi za sečnjo in gozdni red 

Z Odredbo o določitvi normativov za dela v gozdo
vih (Uradni list RS, št. 11/99; v nadaljevanju: odredba), 
ki je nastala na podlagi Uredbe o koncesiji za izkori
ščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, so postali 
normativi družbeno verificirani. Uporabljali naj bi se za 
izvajanje del v državnih gozdovih, gotovo pa bodo sča
soma služili tudi kot strokovne podlage pri razsojanju 
sporov, ki bodo morebiti nastajali na področju izvajanja 
del. Normativi za sečnjo, ki so sorazmerno obsežen 
sestavni del odredbe, vsebujejo tudi izvajanje gozdnega 
reda. Za potrebe določanja obsega časa za sečnjo 1 m3 

na določenem sečišču se gozdni red deli na: 
- minimalni gozdni red in 
- popolni gozdni red. 

Minimalni gozdni red je vključen v osnovne nor
mative za sečnjo, v p1imeru, da je potrebno opraviti 
popolni gozdni red, pa se na osnovni normativ dodajajo 
pribitki do 30 % osnovnega nonnativa. 

Minimalni gozdni red vsebuje naslednja opravila, 
ki so vključena v osnovnih normativih: 
- beljenje palljev, ki je obvezno pri smreki, boJU in 

brestu; 
- umikanje sečnih ostankov s prometnic in spravilnih 

smeri; 
- sečnjo in izdelavo močno odrgnjenih in drugače 

poškodovanih merskih dreves, ki so dodatno 
evidentirana in izbrana za posek; 

- vse veje in vrhove se mora z mladja potegniti na tla. 

Popolni gozdni red pa poleg opravil, naštetih v mini
malnem gozdnem redu, vsebuje še: 
- posek in zlaganje v kupe povitih, odrgnjenih in 
drugače poškodovanih podmerskih dreves, iz katerih 
ni možna izdelava sortimentov; 

- zlaganje vej in drugih sečnib odpadkov v kupe, ki 
morajo biti izven prometnic in spravilnih smeri; pri 
iglavcih morajo biti zloženi tako, da se debelejši 
konci prekrivajo; 

- umikanje sečnih ostankov z mejnikov, jas, zunanjih 
gozdnih robov, kmetijskih zemljišč, vodnih izvirov, 
strug potokov, hudournikov in kaluž (v primem, da 
vej ni potrebno prenašati). 

Po določbah odredbe se popolni gozdni red vzpos
tavlja na tistih površinah, kjer je to predvideno s podro
bnim gozdnogojitvenim načrtom. Včasih ga je potre
bno opraviti samo na delu sečišča in pomembno je, na 
kolikšnem, ker ima to velik vpliv na postavitev nonn 
za sečnjo, s tem pa tudi na stroške. 
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Popravki osnovnih normativov se za popolni gozdni 
red dodajajo različno. Zaradi sestoj nih razlik se določa 
tri kategorije: 
l. Popolni gozdni red se izvaja pri redčenju letvenjakov, 

drogovnjakov in mlajših debeljakov in pri sečnji 
slučajnih pripadkov. Osnovnemu normativu se v 
takih primerih izvede popravek na osnovni nonnativ 
v višini 20 %. 

2. Popolni gozdni red se vzpostavlja p1i sečnji v 
debeljakih in mlajših pomlajencih ter drogovnjakih 
bora in duglazije. Popravek osnovn~ga nonnativaje 
v teh primerih 25 %. 

3. Popolni gozdni red se vzpostavlja pri sečnji v 
starejših debeljakih, pri svetlitvenib sečnjah in 
končnih posekih. To kategorijo se uporablja tudi pri 
sečnji močno vejnatega drevja. Dodatek na osnovni 
normativ v teh primerih je 30 %. 

Ob primerjavi obeh veljavnih predpisov, ki iz raz
ličnih kompetenčnih zornih kotov določata ureditev 
sečišča oziroma gozdni red, nekateri ugotavljajo raz
lično obravnavanje iste vsebine. Pa ni tako. Kako mora 
biti po koncu sečnje urejeno sečišče, določa za vse 
gozdove veljavni pravilnik, odredba pa določa le, kako 
se določena dela, ki se morajo opraviti ob sečnji, vklju
čujejo v normativ sečnje, in velja za državne gozdove. 
Po veljavnem pravilniku se praktično na nobenem seči
šču, kjer se sekajo tudi iglavci, ne more opraviti samo 
minimalnega gozdnega reda. Pravilnik določa, da se 
mora pri vseh vrstah sečn je veje iglavcev zložiti v kupe, 
kar pa je delo, ki ga odredba uvršča v popolni gozdni 
red. Minimalni gozdni red, s katerim bi bilo urejeno 
sečišče, kot določa pravilnik,je mogoč samo pri redče
nju listavcev. Pri vseh drugih vrstah sečnje je obvezno 
opraviti še druga opravila, ki pa so sestavni del popol
nega gozdnega reda in zahtevajo dodatek na osnovni 
normativ sečnje. Ta dejstva si ne nasprotujejo, zahte
vajo le ustrezno prilagajanje normativa, odvisno od 
obsega obveznih opravil, ki jih narekuje ureditev seči
šča. V primeru sečnje v državnih gozdovih je prav, da 
so opravila določena z gozdogojitvenim načrtom. Z 
gozdnogojitvenim načrtom pa ne more biti določen 
gozdni red, ki bi bil v nasprotju z določili veljavnega 
pravilnika. 

Nepotreben gozdni red - odvečen strošek gospo
darjenja z gozdovi 

Sploh ni dvoma o tem, da mora biti gozdni red, 
ki je v določenem gozdu nujen zaradi gozda samega, 
obvezen in da ga je potrebno jemati kot strošek seč nje 
oziroma gospodaJjenja z gozdom. Če je izveden, pra-
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tnače in tuje prakse 
viloma deluje predvsem preventivno. Tako pravilnik 
kot tudi odredba nalagata pri sečnji določena opravila, 
ki lahko v tej fazi gospodarjenja z gozdom predstav
ljajo tudi do 30% stroškov in celo več. (Če za okvirno 
predstavo o njihovi dimenziji vzamemo povprečni nor
mativ 8m3, dnine 20.000 SIT, sedanji posek iglavcev 
1,349.000 rn3 in povsod izvedbo popolnega gozdnega 
reda, ki zahteva v povprečju 25 % pribitka, nastane 
skupni strošek okoli 843 mio SIT.) 

Le na videz se ne da z gotovostjo trditi, da so stroški 
potrebni, in ravno tako se na videz ne da z gotovostjo 
povedati, kolikšen delež teh stroškov je nepotreben 
in ga ne bi bilo, če bi bili ureditev posameznih sečišč 
sposobni strokovno dovolj diferencirano obravnavati 
in če bi predpisi to dopuščati. 

Praktično bi morala biti vsaka zapoved v predpisih, 
ki povzroča določene stroške gospodarjenja z gozdovi, 
stalno strokovno preveJjana in utemeljevana. Gozdar
ska stroka bi morala delovati v tej smeri. Zavedati bi 
se morala, da se pri konceptu gospodarjenja z gozdovi 
v Sloveniji, ki ga določajo predpisi, in v pogojih, v 
katerih se gospodari (razgibanost zemljišča in moza
ična zastopanost razvojnih faz gozda, majhna posest), 
stroški sorazmerno naglo povečujejo in se očitno zma
njšuje čisti izkupiček. Vsak nepotreben strošek, ki ga 
predpis povzroča, je tako še posebno moteč. 

V naših razmerah na zviševanje stroškov gospodar
jenja ni mogoče enostavno odgovoriti z novimi tehno
logijami, ki bi jih zmanjševale. 

Zato je pomembno pod drobnogled vzeti tudi vse 
zapovedi v predpisih, ki povzročajo določene stroške 
gospodarjenja z gozdovi, pretehtati, ali so za gozd potre
bne in kakšne bi morale biti, ter jih na podlagi analize tudi 
spremeniti. Tudi v primeru ureditve sečišča je tako. 

Na podlagi dosedanjih izkušenj, na podlagi pozna
vanja zakonitosti, ki veljajo v gozdu, bo morala stroka 
sproti odgovaijati na izzive in prispevati svoje, da bo 
gospodaJjenje z gozdovi pri nas še vedno tudi ekonom
sko zanimivo. Tudi zato, ker je njen večji del zavezan, 
da prispeva k temu, da bodo gozdovi sposobni uresni~ 
čevati vse tri sklope funkcij , ki so zapisani v ustavi. 

Da bo gozdarska stroka lahko dokazala, da obvlada 
kompleksno vprašanje gospodarjenja z gozdovi, bo 
morala trajno razmišljati o svojem prispevku k zma
njševanju stroškov gospodaJjenja z njimi, brez škode za 
sonaravnost in trajnost. Ne samo pri sečnji . Utemeljeni 
razmisleki pa morajo najti mesto tudi v spremenjenih 
in dopolnjenih predpisih. 

Ureditev sečišča, ki jo gozd potrebuje 

Ob poznavanju dejstva, da sečni ostanki gozdu niso 

468 

škodJjivi, da mu celo koristijo in prispevajo k temu, 
da je življenjski krogotok v gozdu manj prekinjan, da 
omogočajo oblikovanje posebnih ekoloških pogojev, ki 
lahko pospešujejo razvoj organizmov, ki so sestavni del 
gozdnega ekosistema, pomlajevanje določenih dreve
snih vrst in nasploh prispevajo k zagotavljanju biotske 
pestrosti v gozdu, je splošno gledano nepomembno, 
kako so urejeni po opravljeni sečnji. Nasploh velja 
dejstvo, da postanejo koristni najhitreje talcrat, ko imajo 
čimveč stika s tlemi. 

Po drugi strani pa so sečni ostanki ob posebnih 
pogojih lahko vzrok za prenarnnožitve populacij dolo
čenih organizmov, ki postanejo gospodarskemu gozdu 
škodljivi, lahko onemogočajo pomlajevanje, delajo 
škodo na pomlajeni površini, kar lahko ogroža trajnost 
gozdov oziroma uresničevanje njihovih funkcij. 

Ko analiziramo predpisane ukrepe, ki jih je potre
bno izvesti po opravljeni sečnji, lahko ugotovimo, da 
je z vidika koristnosti za gozd lahko sporno le beljenje 
panjev iglavcev in zlaganje vej posekanih iglavcev v 
vsakem primem, ne glede na vrsto sečnje ter umikanje 
sečnih ostankov s prometnic. 

V Pravilniku o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi 
ostanki, spravi lu in zlaganju gozdnih lesnih sortimen
tov so lahko strokovno sporne naslednje določbe: 

- Veje in vrhači iglavcev morajo biti razžagani in 
zloženi na kupe tako, da prekrivajo svoje debelejše 
konce- vprašanje je, ali je resnično nujno, da so veje in 
vrhači zi oženi v vsakem primeru. Strokovno je že dog
nano, da v drogovnjakih iglavcev s praktično polnim 
sklepom ni nevarnosti, da bi sečne ostanke iglavcev 
napadli podlubniki. Istočasno pa je tudi znano, da sečni 
ostanki v takih razmerah dalj časa ohranjajo svežost in 
primernost za njihovo naselitev. Redkokateri drogov
njak iglavcev ohrani popolni sklep skozi vso razvojno 
fazo. Sneg, žled, neustrezen poseg lastnika v gozd vanj 
ali žarišče lubadaija lahko povzročijo razmere, v kate
rih se težko določi dele drogovnjaka, kjer nevarnosti 
za naselitev podlubnikov resnično ni. Ve se tudi, daje 
določen delež k prenamnožitvi podlubnikov leta 1992 
prispeval tudi nered v gozdovih. 

- Sečni ostanki morajo biti odstranjeni z goz
dnih poti in prometnic- znano je, da sečni ostanki na 
določenih odsekih prometnic pod določenimi pogoji 
uspešno preprečujejo erozijo, in prav bi bilo, da se v 
ta.kib primerih sečnih ostankov ne bi odstranilo. Lahko 
pa sečni ostanki erozijo celo pospešijo. 

Navedena opravila so povezana s precejšnjimi stro
ški zlasti na sečiščih, kjer so iglavci v večini. Za druga 
obvezna dela pri ureditvi sečišč, ki so predpisana s pra
vilnikom, tega ni mogoče trditi, hkrati pa so vsa potrebna 
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Iz domače in tuje prakse 
zaradi zagotavljanja razvoja oziroma varstva gozdov. 

Z morebitno spremembo Pravilnika o izvajanju 
sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlagan ju 
gozdnih lesnih sortimentov bi bilo mogoče ustrezneje 
določiti zlaganje vej iglavcev in umikanje vej poseka
nih dreves z določenih prometnic. Obveznost beljen ja 
panjev po sečnji pa določa Zakon o gozdovih. 

Ureditev sečišč- izvajanje 

Za utemeljeno (na podlagi podrobne analize stanja) 
razmišljanje o tem, kako se ureditev sečišč izvaja, sta 
brez dvoma najbolj poklicana Zavod za gozdove Slo
venije in gozdarska inšpekcija. 

Ne glede na to pa velja tudi dejstvo, da bi morali 
zagotoviti bolj dosledno izvajanje ureditev sečišč. To 
velja še posebno za zasebne gozdove. 

V praksi se največkrat pojavljajo različna mnenja o 
tem, ali so nekatera predpisana opravila ureditve sečišč 
dovolj dobro izvedena, saj se jih ne da in se jih tudi 
ne bo dalo za vse različne primere dovolj natančno 
predpisati, npr.: 
- ali so sečni ostanki res zloženi tako, da ne ovirajo 

razvoja mladja; 
- ali so veje ustrezno zložene na kupe; 
- ali so sečni ostanki primerno r<~zžagani in zloženi v redi 

ali kupe tako, da je površina pripravljena za sajenje; 
- ali so poškodbe na gozdnih tleh, ki predstavljajo 

nevarnost za erozijo, ustrezno odpravljene. 

l. Gozdnogospodarsko načrtovanje, krajinska ekologija 

Ta predpisana opravila so taka, da lahko njihovo 
izvedbo z nekoliko različnimi očmi gledajo lastnik 
gozda, delavec javne gozdarske službe in gozdarski 
inšpektor. Od strokovne prepričljivosti delavca javne 
gozdarske službe je odvisno in bo najbrž tudi v prihod
nje, ali bo lastnik gozda v večini primerov sečišče tako 
uredil, da tudi gozdarski inšpektor ne bo imel pripomb. 
V nasprotnem primeru pa ima inšpektor možnost, da 
odpravo pomanjkljivosti določi z odločbo. 

Zaključek 

Ureditev sečišča in v njenem okviru gozdni red naj 
bi sestavljala tista opravila, ki jih je po sečnji potre
bno opraviti zaradi zagotavljanja razvoja in varstva 
gozdov. Ta opravila morajo biti izvedena in stroški, 
nastali zaradi njih, so sestavni del stroškov gospodatje
nja z gozdovi. Le taka predstavljajo razumljiv in spre
jemljiv strošek. 

Z veljavnimi predpisi določena opravila po izve
deni sečnji naj se zato ponovno strokovno proučijo 
in skladno z ugotovitvami naj se spremenijo in dopol
nijo predpisi. Tudi temu je bila verjetno namenjena 
strokovna delavnica z naslovom GOZDNI RED. Prav 
bi bilo, da bi trajna naloga gozdarske stroke v vseh 
inštitucijah postala ažurno analiziranje vseh predpi
sov, ki določajo gospodarjenje z gozdovi, in sproža
nje pobud za njihovo spreminjanje in dopolnjevanje v 
delih, ki povzročajo neupravičene stroške gospodarje
nja z gozdovi. 
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Teden gozdov ln Evropohod 2001 
V letošnjem Tednu gozdov bo glavna prireditev Evropohod 2001, to je akcija Evropske popotniške zveze, v kateri 
bodo popotniki po pešpoteh v skoraj vseh evropskih državah, tudi v Sloveniji, potovali proti Strasbourgu in iz države 
v državo prenašali evrofon, magnetofon na palici, na katerega bodo posneli značilnosti vsake države. Akcija se bo 
končala z zaključno slovesnostjo jeseni v Strasbourgu 

Komisija za evropske pešpoti v Sloven iji , ki jo sestavljajo Zavod za gozdove Slovenije, Planinska zveza Slovenije, 
Turistična zveza Slovenije in Zveza gozdarskih društev Slovenije, vabi na Evropohod 2001, ki bo potekal od 27. ma
jo do 21. junija 2001 po E-7 in E-6. Prijave gozdarskih, planinskih, turističnih društev in drugih, sprejema Uroš 
Vidovič, Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 ljubljana, tel.: Ol / 231 25 53. 

S prisotnostjo gozdarskih društev na Evropohodu bomo popularizirali gozdove in gozdarstvo v Sloveniji in potrdili 
svojo tradicionalno pripadnost evropskim pešpotem, ki v Sloveniji večinoma potekajo skozi gozdove. 

Gozdarska društva naj sporočijo podatke: naslov, telefon, kontaktno osebo in elapo, po kateri bi hodili na ·Evropohodu. 

DATUM RELACIJA EVROPOHODA 2001 (SLO) 

27.5.01 nedelja Hodoš - Kančevci 

28.5.01 ponedeljek Kančevci - Moravske toplice - Beltinci- Veržej 

29.5.01 torek Veržej - Banovci - l jutomer - Jeruzalem 

30.5.01 sreda Jeruzalem - Kog - Ormož 

31.5.01 četrtek Ormož - Podgorci - Bori 

1.6.01 petek Bori - Dravinjski Vrh - Podlehnik 

2.6.01 sobota Podlehnik- Janški Vrh- Ptujska Gora - Jelovice 

3.6.01 nedelja Jelovice- Donačka Gora- Rogatec - Rogaška Slatina 

4.6.01 ponedeljek Rogaška Slatina - Podčetrtek - Olimje - Viršta jn 

5.6.01 torek Viršta jn - Križan Vrh - Bistrica ob Sorli - Podsreda 

6.6.01 sreda dan za počitek 

7.6.01 četrtek Podsreda- Krško- Leskovec - Kostanjevica 

8.6.01 petek Kostanjevica - Pleterje - Javorovica- Gospodična 

9.6.01 sobota Gospodična- Vahta - Dolenjske Toplice 

10.6.01 nedelja Dolenjske Top lice - lašče - Krka 

11 .6.01 ponedeljek Krka - Velike lašče - Predgozd 

12.6.01 torek dan za počitek 

13.6.01 sreda Predgozd - Turjak - Taborska jama - Grosupl je 

14.6.01 četrtek Grosuplje - Janče - Jevnica -Moravče 

15.6.01 petek Moravče - Limbarska gora - Troj ane - Dom na Čreti 

16.6.01 sobota Čreta- Mozirje - Grebenšek 

17.6.01 nedelja Grebenšek - Sleme - Razbor - letališče SG 

18.6.01 ponedeljek l etališče S.lovenj Gradec - Mala Kopa 

19.6.01 torek Mala Kopa - Vuhred - Radlje ob Dravi 

20.6.01 sreda dan za počitek 

21.6.01 četrtek Radlje ob Dravi - Temik- prelaz Radelj- Eibiswald (A) 


