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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse 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 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 kopijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60
dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30
dni pred objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po
objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim razmikam med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRO-zgradbo (uvod,
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim in angleškim
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščenim 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 (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane 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
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.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgmllsgmluvod.htm.
BROOKS, D. J./ GRANT, G. E./ JOHNSON, E./ TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H./ MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ŽGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
---, 1996. Enciklopedija Slovenije.- 10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
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 izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo
biti tiskani na laserskem' tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj 1,5 mm). Za
objavo barvne fotografije potrebujemo kontrastno barvno fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv.
O objavi barvne fotografije in njenem položaju med besedilom od l oča urednik.
Uredništvo GV
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Pravilnik o varstvu gozdov
Nov Pravilnik o varstvu gozdov je bil objavljen oktobra 2000 (Uradni list RS, št. 92/00, str. 10.233- 10.274,
11. 1O. 2000) in je začel veljati naslednji dan po objavi.
Z njim poskuša gofdarstvo v skladu z Zakonom o gozdovih bolj celovito kot doslej spremljati procese v
gozdu ter dobiti tiste podatke, ki so še posebej pomembni za njegovo delovanje. Gozd niso le drevesa in
medvedi; to je trdno povezana, s tisočerimi različnimi medsebojnimi odnosi stkana skupnost rastlin, živali, gliv
in mikroorganizmov, ki živijo na določenem prostoru. Ne domišljamo si, da bi lahko poznali vse organizme
in vse procese, poskušamo pa spoznati in spremljati tiste, ki so pomembni za stabilno delovanje gozdnega
ekosistema. Z večjim razumevanjem delovanja gozda, z znanjem o bistvenih procesih in s poznavanjem
trenutnega stanja v gozdu, pa je gozdar sposoben uspešneje usmerjati njegov razvoj.
Pravilnik je nastajal dolgo, vendar z njim vseeno ne moremo biti povsem zadovoljni. Pri njegovem nastajanju
je s pripombami in predlogi sodeloval sorazmerno velik del stroke, skoraj enako velik del pa kljub pozivom
ni kazal prevelikega zanimanja za sodelovanje. Nič še ni zamujeno. Pravilnik je rezultat današnjega znanja
o varstvu gozdov in želje po globljem in celovitejšem poznavanju gozda. Z njim posega gozdarstvo na
strokovno področje , ki ga danes deloma obvladuje, edino pa ima osnove, da ga bo lahko v sorazmerno
kratkem času v celoti obvladoval. Prepri čani smo, da bo resno vzelo izziv in dokazalo, da mu je kos. Plod
tega pa bodo tudi morebitne spremembe in dopolnitve pravilnika. čas bo gotovo pokazal, da je gozdarstvo
sposobno razumeti, registrirati in strokovno vplivati na ohranitev in razvoj vrednot in procesov, ki jih obravnava
pravilnik.
Izvajanje Pravilnika o varstvu gozdov bo zahtevalo spremembe oziroma prilagoditve miselnih vzorcev in
načinov dela na vseh ravneh strokovne strukturiranosti. Revirni gozdarji, ki predstavljajo osnovo teritorialni,
strokovni pokritosti Slovenije, bodo poznali, opazovali in beležili številne dejavnike in pojave, ki so sestavni
del delovanja gozdnih ekosistemov. Za opravljanje teh nalog bo Zavod za gozdove Slovenije razvil nove
metode dela in jih v široki izobraževalni aktivnosti uvedel v rutinsko, vsakodnevno delo. Dosti natančneje
kot doslej so na področju varstva gozdov opredeljene naloge Gozdarskega inštituta Slovenije. Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF lahko najde v pravilniku izziv za premislek o širitvi aktualnih in
atraktivnih znanj, ki jih posreduje svojim študentom.
Gozdarji usmerjamo gospodarjenje z gozdovi, ki imajo vpliv na pretežni del Slovenije. Dolžni smo interese
lastnikov usklajevati z javnimi interesi. Edino tako je mogoče na najbolj učinkovit način trajno dosegati in
pobirati različne koristi gozdov brez bojazni za njihov obstoj. Od vseh koristi, ki nam jih gozdovi dajejo, sta
za lastnika najbolj otipljiva les in dohodek iz njega, druge koristi so v ekonomskem smislu manj oprijemljive,
so pa v javnem interesu nepogrešljive: jesenska barvitost gozda; košara gob; čista voda; alpski kozliček,
ki se grej~ na štoru; zaščita pred erozijo; grm rumenega sleča v podrasti; čist zrak; ščitasta medaljonka,
ki je po letih rasti pognala na trohnečem deblu; kozača , ki nas debelo, na pogled brez zanimanja opazuje.
Spoznavaj mo mehanizme delovanja gozda, skrbimo za ključne organizme, ki pri tem sodelujejo, in varujmo
ogrožene. Orodje za sistematičen pristop k temu naj bi bil tudi Pravilnik o varstvu gozdov. Tak, kot je, in s
spremembami in dopolnitvami, do katerih se bomo skupaj dokopali.
Gozdarstvo želi z izvajanjem Pravilnika o varstvu gozdov predvsem pridobiti osnove za ~tro kovno boljše
delo. Obveznosti do lastnikov gozdov, družbe in stroke so velike. Ali bomo uspeli uresničiti določila Zakona o
gozdovih v celoti, pa je odvisno tudi od tega, kako bomo uresničevali določila Pravilnika o varstvu gozdov.
Jože Sterle,
državni sekretar,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Znanstvene razprave
GDK: 561.24 Pinus sylvestris : 561.24 Quercus petraea : (497 .12)

PrirasčanJe

raecega oora (Ymus syiVestris L.) in hrasta gradna
( Qercus petraea (Mattuschka) Liebl.) v de belino glede na
povprečno mesečno temperaturo in količino padavin
Scots Pine (Pinus sy/vestns f:..) and Sessile Oak (Qercus petraea (Mattuschka)
Ltebl.) Diameter lncrement Regardmg to Average Monthly Temperature and
Quantity of Precipitation
Franci JAGODIC•

Izvleček:

Jagodic, F.: Prirašča nje rdečega bora (Pinus sy/veslris L.) in hrasta gradna (Qercus petraea (Mattuschka) Liebl.) v
debeline glede na povprečno mesečno temperaturo in količino padavin. Gozdarski vestnik, št. 1/200 1. V slovenščini, s
povzetkom v angleščini , ci!. lit. 10. Prevod v angleščino: Franci Jagodic.
V raziskavi smo analizirali debelinski prirastek 5 rdeči h borov in 4 hrastov gradnov, ki so bili posekani na Brdu pri
Kranju. Prirastek smo analizirali iz kolutov, odrezanih na višini 1,3 m. Raziskava je pokazala, da obstaja v rasti analiziranih
dreves velika persistenca, to je odvisnost širine branike tekočega leta od širine branike predhodnega leta. Zveze med
širino branike in padavinami ali temperaturami nam ni uspelo dokazati. V časovnih vrstah, ki jih tvorijo širine branik
(Y) s padavinami ali temperaturami (X), je prisotna avtoregresija. Avtokorelacijski koeficienti so pokazali na cikličnost
v debelinski rasti šestih dreves.
K lju čne besede: rdeči bor, Pinus sylvestris, hrast graden, Quercus petraea, debelinski prirastek, širina branike, dendrokronologija,
povprečna mesečna

temperatura,

količina

padavin.

Abstract:
Jagodic, F.: Scots Pine (Pinus sy/vestris L.) and Sessile Oak (Qercus petraea (Mattuschka) Liebl.) Diameter lncrement
Regarding to Average Monthly Temperature and Quantity of Precipitation. Gozdarski vestnik, No. 1/2001. ln Slovene with
a summary in English, lit. quot.10. Translated into English by Franci Jagodic.
Diameter increments of five Scots pines and four sessile oaks cul down in Brdo near Kranj were analysed in our
research. The analysed increments were !aken from the height of 1.3m. Results of this research indicate existing persistence in the growth of the analysed trees which means the width of the annual rings for a current year depends on the
width of the annual rings for the previous year. Correlations among the width of the annual rings and temperature or
precipitation values were not significant. Autoregression is presen! in the time series of the width of the annual rings
(Y) and temperature or precipitation values (X). Autocorrelation coefficients show recurring of the cycles in the diameter
growth of the si x trees.
Key words: Scots pine, Pinus sy/vestris, sessile oak, Quercus petraea, diameter increment, width of annual ring,
dendrochronology, average monthly temperature, quantity of precipitation.

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Drevesa so samorasla in živijo v prostoru, ki ga ne morejo spreminjati.
Izpostavljena so klimatskim pogojem prostora, v katerem bivajo, in tem
pogojem se ne morejo izogniti. Klimatski pogoji se neprestano spreminjajo.
Vsak trenutek je edinstven. Poznamo dnevne in letne cikle temperature,
padavin in osončenja, za katere se ugotavlja skupne in povprečne vrednosti.
Cikli so si med seboj bolj ali manj podobni, nikoli pa enaki.
Klimatski in prehrambeni pogoji tekočega leta močno vplivajo na debelinski prirastek drevesa, ki je za razliko od višinskega prirastka manj odvisen od
genetskih faktorjev. Okolje ga močn eje modificira, zato debelinski prirastek
tudi močneje variira (KOTAR 1986). V odvisnosti od tega s·o lahko širine
branik na prečn em preseku med seboj zelo različn e, različen je lahko tudi
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bora (Pinus sylvestris L.) in hrasta gradna (Qercus petraea (Mattuschka) Liebl.) ..

delež ranega in kasnega lesa v njih. Do razlik v širini in zgradbi prihaja v
različnih smereh tudi znotraj posamezne branike.
S proučevanjem zakonitosti med širinami branik in klimatskimi pogoji se
ukvarj a dendroklimatologija. V naši raziskavi nas je zanimalo, kakšen je vpliv
mesečnih količin padavin in povprečnih mesečnih temperatur na priraščanje
v debelina pri rdečem boru (Pinus sylvestris L.) in gradnu (Qercus petraea
(Mattuschka) Liebl.). Poleg tega pa nas je še zanimalo, koliko meritev širine
posamezne branike je potrebnih, da dobimo pri obdelavi podatkov dovolj
zanesljive rezultate.

2 OBMOČJE RAZISKAVE
2 STUDYAREA
Raziskava debelinskega priraščanja rdečega bora in hrasta gradna je
potekala v gozdovih posestva Brdo pri Kranju. Brdo leži v predalpskem
fitogeografskem območju. Povprečne letne temperature zadnjih 50 let se
gibljejo med 7,2 in 10,1 oc, najtoplejši mesec je julij s povprečno temperaturo med 17 in 20 oc. Padavin je od 1.1OO do 1. 700 mm letno, padavinski
maksimum je premaknjen iz pozne pomladi v zgodnje poletje in preide preko
neizrazitega minimuma v avgustu v drugi maksimum v novembru.
V gozdovih Brda prevladuje acidofilen borov gozd (Vaccinio-Pinetum), ki
je edafsko pogojen. Raste na diluvialnih ilovnatih nanosih, ki so siromašni s
hranljivimi snovmi. Zaradi pogostega steljarje nja v preteklosti je bilo rastišče
še dodatno degradirana.
Rdeči bor je slabše odporen proti snegu (KOTAR 1BRUS 1999), v gozdovih pa se je slabo gospodari lo, zato trpi v pogostih snegolomih in vetrolomih. V vetrolomu leta 1984 je bilo podrto približno 30.000 m3 1esa ali 80
m3/ha, kar je približno 35 % takratne lesne zaloge (Gozdnogospodarski
načrt

1991-2000).

Manjši del površine pokriva združba hrastovo-gabrovega gozda
(Querco-Carpinetum). Naseljuje blažje oblike terena in ravnine na nanosih, robove izrazito kislih kamenin ali pa steljarjene površine, kjer se je
razvila sekundarno zaradi za kisanja tal. Del hrastovo-gabrovega gozda je
na bazični podlagi, na zmerno toplih in zmerno vlažnih rastiščih na konglomeratih pretežno karbonatnega izvora. Tu se tvorijo globoka pokarbonatna
tla z visoko produktivnostjo, zaradi česar je bila v preteklosti večina teh
površin izkrčenih za poljedelske potrebe.
Steljarjenje v gozdovih Brda je prenehalo s postavitvijo ograje ob razširitvi posestva, prvič leta 1961 in drugič leta 1972. S tem se je ene vrste
izčrpavanje rastišča prenehalo, pričelo pa se je drugo. Znotraj ograje je po
letu 1972 začelo nastajati l ovišče , v katerem se goji navadnega jelena in
jelena damjeka, nekdaj pa se je gojilo tudi muflone (zadnji je bil odstreljen
leta 1989). Število živali v lovišču je do današnjih dni močno naraslo, kar
spet pomeni hudo obremenitev za gozd, zato se je začelo njihovo število
zmanj ševati s povečanim odstrelom (JAGODIC 1998).

3 METODE DELA
3 WORKING METHODS
Rdeči bor je drevesna vrsta, ki je v gozdovih Brda najpogostejša, graden
pa ima pomemben delež med redkimi listavci, poleg tega pa daje izmed
vseh prisotnih najvrednejši les. Pri obeh drevesnih vrstah je debelinski
prirastek razmeroma enostavno ugotoviti, ker je razlika med kasnim in ranim
lesom očitna in je zato lahko videti bran iko.
4
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Na terenu smo poiskali 5 rdečih borov in 4 gradne. Drevesa so rasla na
razmeroma majhni medsebojni razdalji. Iskali smo dominantna sproščena
drevesa z lepo oblikovanimi krošnjami. Pred posekom smo jim izmerili obseg
v prsni višini, ozn ačili prsno višino in karakteristične smeri neba.
Posekanim drevesom smo izmerili višino, dolžino čistega debla in dolžino
krošnje. Na označeni višini 1,3m smo odrezali kolobar za analizo prirastka.
Starost drevesa smo ugotovili s preštevanjem branik na panju.
Odrezanim kolobarjem smo z digitalnim positiometrom (Kutschenreiter
Typ 11) na stotinko mm natančno izmerili debelinske prirastke. Pri ra stke smo
izmerili iz vseh štirih karakterističnih smeri neba. Pri obdelavi podatkov smo
upoštevali srednjo vrednost (aritmetično sredino) za drevo.
Podatke o povprečnih mesečnih temperaturah in mesečni količini padavin za hidrometeorološke postajo Brnik smo dobili na Hidrometeorološkem
zavodu Republike Slovenije za obdobje od leta 1951 naprej. Hidrometeorološka postaja Brnik je od raziskovalnega območja oddaljena približno 7
km zračne razdalje, vendar je zaradi ravninskega sveta natančen pokazatelj
vremenskih razmer tudi za Brdo.
Pri obdelavi podatkov smo za pravo vrednost debelinskega prirastka
uporabili aritmetično sredino štirih meritev. Z uporabo aritmetične sredine pri
nadaljnji obdelavi podatkov je seveda prišlo do napak glede na posamezne
strani merjenja, zato smo velikost teh napak skušali ugotoviti. Izračunali
smo povprečn o napako, ki je definirana kot ar it meti čna sredina absolutnih
odstopa!lj od aritmeti čne sredine, ki smo jih dobili na osnovi štirih meritev,

(~*d N

i d1) (KOTAR 1997) in njeno relativno vrednost, ki smo jo izrazili

v odstotkih (

L~~~ ·1 OO). Srednjo napako, ki je koren iz kvadrati čne
id

N
sredine odstopanj od

aritmetične

sredine (KOTAR 1997), smo

izračunali

~

po sledeči formuli: V ~ .
Skupno varianco smo

izračunali po formuli s;! = L ~ _-/r/ -.nepojas-

njeno varianco pa smo dobili s pomočj o
let (s2 .
"'P·"

=L

drsečih

sredin za 5, 7, 9, 11 in 13

r,ij) (KOTAR et al. 1995).
n1

Zvezo med širino branike posameznega drevesa in mesečnimi količi
nami padavin ter povprečnimi mesečnimi temperaturami smo ugotavljali z
regresijsko analizo.
Srednjo stopnjo občutljivosti ms1, smo izračunali po naslednjem obrazcu
(KOTAR et al. 1995 po FRITIS 1978):
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Debelinske prirastke smo preizkusili tudi z avtoregresijo. Za poskus
obstoja avtokorelacije med
e. ine.1 smo izračuna li Durbin-Watsonovo število
11-1 1- 1

L:{e1 -e1_j
d (KOTAR 1997): d

= - -n- -

Lel2

4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4 RES ULTS AND DISCUSSION

4.1 Osnovne značiln osti analiziranih dreves
4. 1 Basic characteristics of analysed trees
V raziskavo je bilo zajetih pet dreves rdečega bora in štiri drevesa hrasta
gradna. Osnovne značilnosti teh dreves so prikazane v preglednici 1.
Višina

Dolžina debla

Dolžina krošnje

Tree diameter

Tree height

Trunk /ength

Crown length

[cm]
47
39
44
45
53
53
52
49
40

[ml
23,5
23,2
26,1
25,2
25,2
24,7
24,8
26,2
25,4

[ml
10,5
10,9
10,5
13,8
9,3
9,3
12,2
10,5
11 ,2

[m]
13,0
12 3
15,6
11 ,4
15,9
15,4
12,6
15 7
14,2

Starost drevesa• Prsni premer

Tree age*
[let 1 years]
Bor 1 1 Scots pine 1
Bor 2 1 Scots pine 2
Bor 3 1Scots pine 3
Bor 4 1Scots pine 4
Bor 5 1 Scots pine 5
Graden 1 1 Sessile oak 1
Graden 2 1 Sessile oak 2
Graden 3 1 Sessile oak 3
Graden 4 1 Sessile oak 4
Pregledmca 1 Osnovne značil
nosti analiziranih dreves

Table 1 Basic characteristics of
analysed trees

95
93
102
102
114
126
112
69
71

• Starost drevesa je ugotovljena na višini 0,3 m

• Tree age is determined on O. 3 m height

Drevesa sodijo po prsnem premeru med najdebelejša drevesa na raziskovalnem območju.
Dosežene višine med bori in hrasti so bile podobne, saj je bilo pri obeh
vrstah najvišje drevo visoko 26,1 oz. 26,2 m. Razlika med najvišjim in
najnižjim hrastom je znašala 1,5 m, medtem ko so bile pri borih razlike
večje , saj je bila razlika med najvišjim in najnižjim skoraj 3 m, kljub temu
da so rasli v enakih rastiščnih pogojih.
Dolžina krošnje je bila pri vseh drevesih večja od polovice dolžine drevesa, saj smo pri izboru dreves iskali takšna z velikimi in sp roš čenimi krošnjami.

4.2 Meritev širine branik
4.2 Measuring the width of annual rings
Debelinske prirastke smo merili na kolobarjih, vzetih na višini 1,3 m.
Meritev smo do stotinke mm natančno izvedli iz štirih strani: severne, južne,
vzhodne in zahodne. Postavlja se vprašanje, ali je res potrebno meriti širino
branike z vseh štirih strani ali pa bi bilo morda dovolj že z ene ali dveh.
Potrebnost merjenja širine branik s štirih strani se je pokazala že takoj ob
malo natančnejšem pogledu na odrezane kolobarje, na katerih so bile širine
posameznih branik zelo raznolike , čeprav smo pri izboru dreves pazili, da
so imela izbrana drevesa okrogle preseke debla in s imetrične krošnje.
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Za nadaljnjo obdelavo podatkov smo za posamezno drevo uporabili
sredino štirih meritev. Tako smo vplive širine branike z različnih
strani odpravili. Z merjenjem širine branik le z ene strani bi v nadaljnji
obdelavi dobili povsem drugačne rezultate, kajti korelacije med posameznimi
meritvami so zelo nizke (preglednica 2). še najboljše rezultate smo dobili
pri gradnu 1, ki so mu zelo blizu tudi graden 2 ter bori 2, 3 in 4. Pri boru 5
ter gradnih 3 in 4 so bile korelacije izrazito nizke, saj je najnižja vrednost
determinacijskega koeficienta le 0,04.
V praksi se pri ugotavljanju debelinskega prirastka dokaj pogosto meri
širine branik z dveh nasprotnih si strani. Iz tega razloga smo preizkusili
tudi korelacije med povprečjem dveh nasprotnih si strani (vzhod-zahod
in sever-jug) in povprečjem štirih meritev. Determinacijski koeficienti teh
korelacij so podani v preglednici 3. Njihove vrednosti so visoke, saj je bil r2
pri borih 2, 3 in 4 ter gradnih 1 in 2 višji od 0,9, nižji od 0,8 pa le pri boru
5 ter gradnu 3 v smeri vzhod-zahod in gradnu 4 v smeri sever-jug. Odstopanja so bila torej največja pri drevesih, pri katerih so bile ugotovljene tudi
najslabše korelacije med posameznimi meritvami in njihovo aritmetično
sredino. Korelacija je bila pri šestih drevesih višja v smeri vzhod-zahod, pri
treh pa v smeri sever-jug.
aritmetično

Pregledn1ca 2 Determinacijski
koeficienti (r2 ) med različnimi
stranmi merjenja

Table 2. Determination coefficients (fl) between different sides
of measurement

Vzhodna stran Zahodna stran Južna stran Severna stran Srednja vrednost

Bor1

Scots
pine 1
Bor2

Scots
[pine2
Bor 3

Scots
[pine3
Bor4

Scots
l oine 4
Bor5

Scots
l oine 5
Graden 1

Sessile
oak 1
Graden 2

Sessile
oak 2
Graden 3

Sessile
oak3
Graden 4

Sessi/e
oak4

Vzhodna stran 1East side
Zahodna stran 1 West side
Južna stran 1 South side
Severna stran 1 North side
Vzhodna stran 1East side
Zahodna stran 1 West side
Južna stran 1South side
Severna stran 1 North side
Vzhodna stran 1East side
Zahodna stran 1 West side
Južna stran 1South side
Severna stran 1 North side
Vzhodna stran 1 East side
Zahodna stran 1 West side
Južna stran 1 South side
Severna stran 1North side
Vzhodna stran 1 East side
Zahodna stran 1 West side
Južna stran 1South side
Severna stran 1North side
Vzhodna stran 1 East side
Zahodna stran 1 West side
Južna stran 1South side
Severna stran 1North side
Vzhodna stran 1 East side
Zahodna stran 1 West side
Južna stran 1 South side
Severna stran 1North side
Vzhodna stran 1 East side
Zahodna stran 1 West side
Južna stran 1 South side
Severna stran 1North side
Vzhodna stran 1 East side
Zahodna stran 1 West side
Južna stran 1 South side
Severna stran 1North side

GozdV 59 (2001 l 1

East side

Westside

South side

North side

Average value

1

0 ,258
1

0,291
0,297
1

1

0,602
1

0,498
0,493
1

1

0,434
1

0,575
0,560
1

1

0,512
1

0,721
0,509
1

1

0,099
1

0,095
0,004
1

1

0,632
1

0,765
0,550
1

1

0,434
1

0,567
0,388
1

1

0,065
1

0,007
0,221
1

1

0,248
1

0,083
0,004
1

0,268
0,299
0,121
1
0,397
0,505
0,269
1
0,378
0,366
0,373
1
0,618
0,562
0,681
1
0,305
0,260
0,004
1
0,637
0,655
0,596
1
0,564
0,346
0,346
1
0,107
0,065
0,052
1
0,472
0,165
0,049
1

0,620
0,687
0,643
o548
0,785
0,855
0,708
0,677
0,775
0,761
0,808
0,657
0,835
0,767
0,864
0,854
0,547
0,465
0,385
0,473
0,886
0,830
0,847
0,833
0,863
0,672
0,780
0,656
0,335
0,389
0,441
0,603
0,780
0,390
0,336
0.616

7

J agodte, F Pr.rascanJE i]1

ga

p 11 -i"ICa 3 Determinacijski
koeficienti (r2 ) med aritmetično
sredino širine branik z dveh nasprotnih si strani in aritmetično
sredino štirih meritev
Table 3. Determination coefficients (r') between the average
mean of the width of the annual
rings from the oposite sides and
average mean of four measures

rn:.glt..Jiticil 4 Vrednosti napak
po straneh merjenja
Table 4. The values of mistakes
from different sides of measurement

ra (pmus sy ves ns L) 11 t 1ras a grad na (0ercus P< raea (M attusehka) Ltebl)
Aritmetična

Bor 1 1 Scots pine 1
Bor 2 1 Scots pine 2
Bor 3 1 Scots pine 3
Bor 4 1 Scots pine 4
Bor 5 1 Scots pine 5
Graden 1 1 Sessi/e oak 1
Graden 2/ Sessile oak 2
Graden 3 1 Sessi/e oak 3
Graden 4/ Sessile oak 4

napaka

Average
error

A

Vzhod 1East
Zahod 1 West
Vzhod 1East
Zahod 1 West
Vzhod 1East
Zahod 1 West
Vzhod 1 East
Zahod 1 West
Vzhod 1East
Zahod 1 West
Vzhod 1East
Zahod 1 West
Vzhod 1East
Zahod 1 West
Vzhod 1East
Zahod 1 West
Vzhod 1 East
Zahod 1 West

Aritmetična

sredina
sever- jug
Norlh-south
average mean
0,883
0,912
0,908
0,942
0,732
0,948
0,906
0,853
0,727

V preg lednici 4 so predstavljene vrednosti napak glede na posamezne
strani merjenja, do katerih je prišlo zaradi uporabe aritmetične sredine pri
nadaljnji obdelavi podatkov.
Vse napake so zelo velike, saj zavzemajo vrednosti od 12 do 29 %, pri
gradnu 2 s strani sever in jug celo preko 37 %. Vrednosti napak so bile pri
borih dokaj izenačena, izstopal je le bor 5, pri katerem so bile napake veliko
večje kot pri ostalih. Pri gradnih so bile napake glede na bore večje , najbolj
pa je izstopal graden 2 v smereh sever in jug.
Vsi izra čuni kažejo na največje nepravilnosti v zgradbi širine posamezne
branike pri boru 5. Bor 5 je bil najdebelejši bor in je imel največjo krošnjo.
Zanj bi pričakova l i , da bo imel naj večj e in najbolj enakomerne širi ne branik
v posameznem obroču. Rezultati pa so nam jasno pokazali, da j e zunanji
videz drevesa lahko zelo varlj iv.
Izsledki kažejo, da pri ugotavljanju širine branik v veči ni primerov zadostujeta dve meritvi; rezultati so praviloma nata nčn ejši , če merimo v smeri
vzhod-zahod. Seveda to velja le za drevesa, ki rastejo v ravnin i, nikakor
pa ne za tista, ki rastejo v nagibih. V primeru, da potrebujemo nata nč ne
meritve, priporočamo merjenje širine branik z vseh štirih strani . S pomočjo

Povprečna

Bor 1
Scots pine 1
Bor2
Scotspine 2
Bor3
Scots pine 3
Bor4
Scotspine 4
Bor5
Scotspine 5
Graden 1
Sessile oak 1
Graden 2
Sessile oak 2
Graden 3
Sessile oak 3
Graden 4
Sessile oak4

sredina
vzhod- zahod
East-west
average mean
0,868
o926
0,926
0,930
0,751
0,955
0,935
0,554
0,810

0,288
0,293
0,229
0,256
0,261
0,321
0,315
0,363
0,512
0,686
0,244
0,331
0,496
0,470
0,618
0,647
0,669
0,448

Relativna Srednja
napaka
napaka
Relative
Me an
average
error
error
12,14
0,364
12,13
0,377
12,23
0,279
13,66
0,333
12,18
0,318
15,39
0,405
16,51
0,384
19,52
0,520
22,65
0,637
29,28
0,873
13,61
0,317
19,25
0,418
25,22
0,625
25,38
0,591
15,97
0,871
17,36
0,823
23,06
0,779
16,58
o 556

povprečna

Povprečna

Relativna

napaka

povprečna

Averaga
error
Jug 1 South
Sever 1Norlh
Jug 1South
Sever 1Norlh
Jug 1 South
Sever 1 Norlh
Jug 1 South
Sever 1Norlh
Jug 1South
Sever 1Norlh
Jug 1South
Sever 1Norlh
Jug 1South
Sever 1Norlh
Jug 1South
Sever 1Norlh
Jug 1South
Sever 1Norlh

0,375
0,3 12
0,278
0,302
0,218
0,274
0,362
0,284
0,688
0,594
0,338
0,330
0,811
0,828
0,872
0,965
0,610
o 792

napaka
Relative
average
error
15,59
13,04
14,60
15,92
10,72
12,72
19,41
13,66
28,76
26,19
21,35
19,02
39,89
37,79
23,36
26,07
21 ,31
27,62

Srednja
napaka

Me an
error
0,464
0,394
0,363
0,386
0,263
0,365
0,430
0,398
1,180
0,749
0,417
0,425
1,010
0,993
1,135
1,437
0,836
0,869
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sodobne tehnike se ponekod za analizo debelinskega prirastka uporablja
ploščina branike, ki si jo lahko razlagamo kot neskončno število meritev
širine branik, ki v neskončnosti izraža njeno pravo vrednost.

4.3 Analiza debelinskega prirastka dreves
4.3 Analysis of tree diameter increment
Rdečim borom in gradnom smo v prsni višini analizirali debelinski prirastek. Kazalci debelinskega prirašča nja so prikazani v preglednici 5. Rezultati
v preglednici so za posamezno drevo izračunani iz aritmetične sredine
radialnih prirastkov iz štirih karakteristi čnih strani debla.
Povprečna

širina
branike

Average width
of annual ring
Bor 1 1 Scots pine 1
Bor 2 1 Scots pine 2
Bor 3 1 Scots pine 3
Bor 4 1 Scots pine 4
Bor 5 1 Scots pine 5
Graden 1 1 Sessi/e oak 1
Graden 2 1 Sessile oak 2
Graden 3 1 Sessile oak 3
Graden 4 1 Sessile oak 4

Največja

širina Najmanjša širina
branike
branike

Maximum width Minimum width
ofannualring
ofannualring

[mml

[mml

[mml

2,380
1,954
2,083
2,034
2,274
1,996
2,158
3,550
2,902

3,875
3,945
4,680
4,570
4,115
4,635
4,448
6,098
4,388

1,350
1,183
1,125
0,792
1,205
0,412
0,737
1,960
1,705

Preglednica 5· Kazalci debelinskega priraščanja

r'Jbll:: 'i. lndicators of diameter
increment

P ovprečn a širina branike pri analiziranih borih je bila razmeroma enakomerna in se je gibala od 1,95 do 2,38 mm. Najnižjo vrednost je imel bor
4, in sicer 0,79 mm, najvišjo pa bor 3, in sicer 4,68 mm. Pri vseh petih
borih so bile maksimalne vrednosti dosežene v prvih 12 letih debelitve na
prsni višini, minimalne pa v sredini (bor 4 in 5) ali zadnji tretjini (bor 1, 2
in 3) življenja. Maksim umi so doseženi tako zgodaj zato, ker mlado drevo
rdečega bora izredno intenzivno raste (KOTAR 1BRUS 1999), kar se lahko
opazi po dolgih poganjkih v višino, svoj vpliv pa ima tudi na debelinski
prirastek.

-
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Podobne vrednosti sta dosegla tudi hrast 1 in 2, s tem da je bila pri njiju
minimalna širina branike še nižja kot pri borih. Povsem drugačne vrednosti
pa sta imela hrast 3 in 4, ki sta bila pri podobnem prsnem premeru bistveno
mlajša od hrastov 1 in 2. Večji premer sta v krajšem času dosegla zaradi
boljšega prirašča nja v debelina. še posebej je izstopal hrast 3 s povprečno
širino branike kar 3,55 mm. Bistveno večje vrednosti v primerjavi z ostalimi
sta dosegli tudi minimalna in maksimalna širina branike.
Vsi hrasti so rasli na razmeroma majhni medsebojni razdalji. Vzroke za
tako razliko pa bi lahko iskali v mikroreliefnih pogojih. Hrast 1 in 2 sta rasla
v plitvi depresiji, hrast 3 in 4 pa približno 15 m stran na rahlem grebenu,
kjer prehajajo tla iz globokih vlažnih v suha ilovnata in zakisana, gozd pa
iz Querco-Carpinetuma v Vaccinio-Pinetum. To pa so za graden idealni
pogoji, saj glede vlažnosti ni zahteven in dobro uspeva na razmeroma suhih
rastiščih (KOTAR 1 BRUS 1999).
hrast 1 / Sessile oak 1
- hrast 2 / Sessile oak 2
· ..... hrast 3 / Sessile oak 3
··········· hrast 4 / Sessile oak 4
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Grafikon 2 Širine branik pri hrastih
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Preglednica 6 : Skupna in nepojasnjena varianca

Table 6. Common and unexplained variance
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Bor 1
Scots pine 1
Bor2
Scots pine 2
Bor3
Scots pine 3
Bor4
Scots pine 4
Bor S
Scots pine 5
Graden 1
Sessile oak 1
Graden 2
Sessile oak 2
Graden 3
Sessile oak 3
Graden 4
Sessile oak 4

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0,2480
100
0,3427
100
0,2804
100
0,6834
100
0,4820
100
0,7587
100
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0,6341
100
0,3942
100

~

~

o
o
~

o

c;;

o

N

~

o

(")

~

o

"~

~
~

o

"'~

....o
~

~

o
.,.,
~

Leto 1 Year

Nepojasnjena varianca(iz drsečih sredin za leta)

Skupna
varianca

Common
variance

o

Unexplained variance(from slides mean for years)
5
0,0867
35,0
0,2561
74,7
0,1267
45,2
0,5851
85,6
0,3418
70,9
0,6435
84 8
0,7900
89,4
0,2674
42,2
0,2633
668

7
0,0598
24,1
0,2174
63,4
0,0940
33,5
0,5374
78,6
0,3049
63,3
0,6224
82,0
0,7592
85,9
O, 1916
30,2
0,2319
58 8

9
0,0436
17,6
0,1788
52,2
0,0780
27,8
0,4928
72,1
0,2779
57,7
0,6046
79,7
0,7374
83,4
0,1331
21 ,0
0,1993
506

11
0,0344
13,9
0, 1370
40,0
0,0650
23,2
0,4535
66,4
0,2546
52,8
0,5918
78,0
0,7208
81,5
0 ,1033
16,3
0,1651
41,9

13
0,0276
11 '1
O, 1058
30,9
0,0544
19,4
0,4133
60,5
0,2315
48,0
0,5783
76,2
0,7078
80,1
0,0793
12,5
0,1352
34 3

o
o
o

N
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Razporeditev minimalne in maksimalne širine branike ne kaže takšne
zakonitosti kot pri borih. Značilno je· le to, da je maksimalna vrednost pri
vseh hrastih dosežena kasneje kot minimalna.
Skupna varianca, ki je povprečen kvadratični odklon radialnega prirastka
od njegove aritmetične sredine, kaže na razmeroma enakomerno rast, zlasti
pri borih. Pri hrastih so vrednosti nekoliko višje, vendar ne toliko, da bi lahko
govorili o pretirano neenakomerni rasti (preglednica 6).
Nepojasnjeno varianco (preglednica 6), ki predstavlja srednji kvad ratični
odklon radialnih pri rastkov od krivulje, smo dobili s pomočjo drsečih sredin
za 5, 7, 9, 11 in 131et (KOTAR et al. 1995).
Nepojasnjena varianca je predstavljala 35 (pri boru 1) do 89 % (pri hrastu
2) skupne variance, ugotovljene iz drsečih sredin za 5 let, in 11 do 80 %
iz drsečih sredin za 13 let pri istih dveh drevesih. Izračunane vrednosti
jasno kažejo le za hrasta 1 in 2, da je velik del od klanov v letnih prirastkih
posledica vsakoletnih rastnih pogojev oziroma da je le majhen del skupne
variance pojasnjen z rastno zakonitostjo drevesne vrste ter periodičnimi
nihanji. Pri ostalih drevesih je bil delež nepojasnjene variance razmeroma
nizek. Pri nekaterih drevesih (bora 4 in 5 ter deloma bor 2 in hrast 4) je
bil vpliv rastnih pogojev in rastnih zakonitosti drevesnih vrst razmeroma
izenačen , medtem ko so pri borih 1 in 3 ter hrastu 3 jasno prevladale rastne
zakonitosti drevesne vrste.
Zelo majhen vpliv vsakoletnih rastnih pogojev je jasno pokazala tudi
regresijska analiza. Z njo smo poskušali dobiti zvezo med širino branike
posameznega drevesa in
a) letnimi količinami padavin,
b) padavinami v obdobju od aprila do septembra za posamezno leto,
c) padavinami v obdobju od maja do septembra za posamezno leto,
d) povprečnimi letnimi temperaturami,
e) povprečnimi temperaturami za obdobje od maja do septembra,
f) povprečnimi julijskimi temperaturami.
Navedena obdobja smo izbrali zato, ker se ras. branike v naših klimatskih
razmerah prične pri listavcih v začetku maja in traja do konca avgusta, pri
iglavcih pa se začne sredi maja in traja do sredine septembra. Kulminacija
debelinskega prirastka je za hrast v mesecu juliju in za bor konec junija
oziroma v začetku julija (KOTAR 1986).
Vrednosti determinacijskega koeficienta r2 (preglednica 7) so bile zelo
nizke, največ vrednosti je bilo med 0,002 in 0,03. Vrednosti so bile znači l ne
le v osmih primerih. Širine branik štirih dreves so korelirale s povprečnimi
letnimi temperaturami, treh dreves s povprečnimi temperaturami v obdobju
maj-september in eno drevo s povp rečno julijsko temperaturo. V pozitivni
korelaciji s povprečn im i letnimi temperaturami so bili bor 2, bor 4 in hrast
3, v negativni zvezi pa hrast 2. S temperaturami v obdobju maj-september
pa so bili v pozitivni zvezi bor 4, hrast 1 in hrast 3, z julijsko temperaturo pa
hrast 1. Korelacij med širinami branik in padavinami nismo odkrili. Rezultati
se ne ujemajo z rezultati za češnjo na Krasu, za katero so ugotovili pozitivno
korelacija z letno količi no padavin (r = + 0,41) in s količino padavin od maja
do septembra (r = + 0,37) ter negativl'lo korelacija s povprečno temperaturo
v mesecu juliju (r =- 0,35) (KOTAR 1MAUČI Č 2000). Korelacije za češnjo na
Krasu so razumljive, saj je rast boljša, če je več padavin in so temperature
nižje, ker je tako suša manjša. V naši raziskavi je delež zvez zelo nizek in jih
je težko razložiti. Ugotavljamo, da je korelacija širine branike s padavinami in
temperaturami smiselno iskati le tam, kjer je prisotno pomanjkanje padavin

GozdV 5 9 12001) 1

Jagodic. F..

PriraščanJe rdečega

bora (Pmus sylvesms L 1 m h•asta gradna (Qen:us petraea (Mattuschka) Ltebll

Letne
padavine

Padavine
v obdobju
april-sept.

Padavine
v obdobju
maj-sept.

Povprečna

letna
temperatura

Povprečna

temperatura v obdobju maj-sept.

Povprečna

j uljijska
temperatura

Annual
Precipitation Precipitation
Average
Average tempeAverage
percipitation in the period in the period
annual
rature in the pe- temperature
of April - Sept. ofMay- Sept. temperature riod of May - Sept
in Yuly
Bor 1 1Scots pine 1
Bor 2 1 Scots pine 2
Bor 3 1Scots pine 3
Bor 4 1 Scots pine 4
Bor 5 1 Scots pine 5
Graden 1 1 Sessile oak 1
Graden 2 1 Sessile oak 2
Graden 3 1 Sessile oak 3
Graden 4 1 Sessi/e oak 4

+0,009
+O 071
+0,002
-0,031
+0,002
-0 ,009
+0,005
-0,002
-0,008

Ptegledntca 7· Determinacijski
koeficienti (r2 ) med širino branike in padavinami ter temperaturami

Tab/t. 7 Determination coefficients (fl) between the width
of annual ring and the average
precipitation and temperature
values

+0,036
+0,068
-0,0002
-0,010
+0,017
-0,0001
+0,005
+0,003
-0,005

+O 01 6
+0,037
-0,0009
-0,010
+0,009
-0,004
+0,0001
+0,002
-0,008

i2

+0,023
+0,020
-0,006
+0,133**
+0,0002
+0,152**
-0,072
+0,12 1*
-0,008

+0,019
+0,008
-0,050
+0,054
+0,001
+0,171**
-0,014
+0,040
-0,013

in so temperature visoke. V razmerah, kjer je padavin dovolj in so ugodno
razporejene preko celega leta, temperature pa niso dlje časa previsoke,
kar velja tudi za naše raziskovalno območje, padavine in temperature niso
od ločilen dejavnik za širino branike.
Morda bi dobili boljše rezu ltate, če bi iskali odvisnosti med klimatskimi
pogoji in širino kasnega lesa v braniki. Ugotovljeno je nam reč bilo, da je
delež kasnega lesa boljši indikator odziva drevesa na klimo in razmere v
sestoju kot širina branike ( LEVAN I Č 1996 po SCHWEINGRUBER 1989).
Vendar je postopek ugotavljanja deleža kasnega lesa v braniki tehn ičn o
zahteven in nam nedostopen.
V širini posamezne branike obstaja persistenca ali trend ali pa ci klič
nost, kar pomeni, da je širina branike tekočega leta odvisna od širine
branike predhodnega leta. To nam kažejo vrednosti srednje stopnje obču t
ljivosti (ave rage mean sensitivity), ki dosegajo zelo nizke vrednosti (preglednica 8).
Vrednosti srednje stopnje o bčutlj i vosti so se gibale med O, 12 in O, 17 pri
borih ter med O, 13 in 0,20 pri hrastih. Te vrednosti so zelo nizke in nam
povedo, da je občutljivost debelinskega priraščanja na dejavnike okolja,
oziroma na njihovo variiranje zelo majhna. Vrednosti srednje stopnje občutlji
vosti so znašale pri breku v Suhi in Beli krajini med 0,33 in 0,39, pri mokovcu
v Beli krajini 0,25, pri j erebiki na Gorjancih med 0,22 do 0,37 in v Rogatcu v
Savinjski dolini 0,31 ter pri orehu v nasadu 0,2361 (KOTAR et al. 1995). Tudi
te vrednosti, ki so bistveno višj e od naših, so nizke in prav tako nakazujejo
nizko reakcij o na dejavnike okolj a.

Pregledntca 8 Vrednosti srednje
stopnje občutljivosti in testa razlik
srednjih kvadratov

Table B· The values of average
mean sensitiviy and mean square
difference test

+0,0001
+0,123*
+0,003
+0,264***
+0,027
+0,037
-0, 126*
+0,120*
-0,057

Srednja stopnja

Bor 1 1 Scots pine 1
Bor 2 1 Scots_pjne 2
Bor 3 1 Scots pine 3
Bor 4 1 Scots pine 4
Bor 5 1 Scots pine 5
Graden 1 1 Sessile oak 1
Graden 2 1 Sessile oak 2
Graden 3 1 Sessile oak 3
Graden 4 1Sessile oak 4

občutlj ivosti

Test razlik srednjih
kvadratov

Average mean
sensitivity

Mean square difference
test [z]

0,121
0 ,133
0,169
0,148
0,201
0,144
0,168
0,133

-4,794
-8,158
-7,105
-8,709
-7,613
-9,34 1
-9,510
-4,131
-6,023
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Veliko odvisnost v časovn i vrsti širine branik je pokazal tudi test razlik
srednjih kvadratov (mean square difference test) (KOTAR 1997). Izračunane
absolutne vrednosti (preglednica 8) so bistveno višje od kriterialne vrednosti
z pri tveganju a < 0,001 (z a<0,001 = 3,29).
Debelinske prirastka smo preizkusili tudi z avtoregresijo. Pri njej izhajamo
iz modela Yi = ~o + ~,X, + ej, pri čemer so pari X,Y ,. X2Y2 .. . XnYnelementi
časovne vrste. O avtoregresiji govorimo, če obstaja v slučajnostni komponenti odvisnost, torej če obstaja odvisnost med e., in er Z njo to odvisnost
odpravljamo.
Za poskus obstoja avtokorelacije med e1•1 in ej izračunavamo
Durbin-Watsonovo število d (KOTAR 1997). Kritične vrednosti za vrednost
d so podane v posebnih tabelah. če je izračunana vrednost d izpod tablične
du, potem ničeln o hipotezo zavrnemo, če pa leži med du in d0 , potem je
prisotnost avtokorelacije negotova (KOTAR 1997).
V naši raziskavi smo testirali obstoj avtoregresije v časovnih vrstah, kjer
je Y širina branike in X eden od naslednjih meteoroloških parametrov:
- povp rečna letna temperatura,
- povprečna temperatura v obdobju maj-september,
- padavine v obdobju april-september,
- padavine v obdobju maj-september.
I zraču na ne vrednosti d so predstavljene v preglednici 9. Kriti čne vrednosti
za število d pri Durbin-Watsonovem testu za eno neodvisno spremenljivko
inn= 50 so:
a = 0,05
d0 =1,59
du= 1,50
d0 =1 ,4Q
a = 0,01
du= 1,32

Povprečna

lteracija
lteration

Bor 1
Scotspine 1
Bor2
Scotspine 2
Bor3
Scots pine 3
Bor4
Scotspine 4
Bor 5
Scotspine 5
Graden 1
Sessile oak 1
Graden 2
Sessile oak 2
Graden 3
Sessile oak 3
Graden 4
Sessile oak4
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1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

letna
temperatura
Average
annua/
temperature
1,048
1,943
0,538
1,597
0,621
1,634
0,713
1,647
0,897
1,907
1,013
2,114
0,606
2,044
1,643
0,773
1,735
-

Pregledmca
9
Vrednosti
Durbin-Watsonovega števila d
Table 9: The values of DurbinWatson's statistic d

Padavine
Povprečna temv obdobju
peratura v obdobju
maj-september
april-september
Average temperatuPrecipitation in
re in the period of the period of April May - September
September
0,954
1,122
2,008
1,894
0,511
0,573
1,556
1,537
1,898
1,872
0 ,646
0,622
1,620
1,597
0,552
0,372
1,721
1,892
0,885
0,939
1,908
1,861
0,961
0,959
1,966
2,152
0,651
0,455
1,798
2,193
1,590
1,449
1,879
0,716
0,671
1,584
1,820
1,841

-

Padavine
v obdobju
maj-september
Precipitation in
the period of
May - September
1,101
1,899
0,522
1,547
1,881
0,621
1,610
0,372
1,896
0,919
1,874
0,938
2,131
0,440
2,186
1,460
1,883
0,655
1,808
-
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Izkazalo se je, da obstaja avtoregresija povsod, razen pri gradnu 3
za povprečne letne temperature in povprečne temperature v obdobju
maj-september. Zato smo pristopili k iterativnemu postopku odprave avtoregresije, tako da smo transformiran spremenljivke X in Y. Pri tem smo
izhaj ali iz naslednjih enačb :

Yi = ~o + ~ 1 X 1 + ei
in
ei = mei_1 + y1'
ker E (ej &;) -:F Oin je &; v linearni odvisnosti z ej.1 (KOTAR 1997).
V 2. stopnji nam j e uspelo odpraviti avtoregresijo v vseh obravnavanih
časovni h vrstah , razen pri boru 2 za povp rečne temperature v obdobju

maj-september, padavine v obdobju april-september in padavine v obdobju maj-september ter pri gradnu 4 za povprečne temperature v obdobju
maj-september. Pri teh kombinacijah smo avtoregresijo odpravili s 3. stopnj o
iterativnega postopka.

4.4 Izračun avtokorelacijskih koeficientov
4.4 Calculation of autocorrelations coefficients
Avtokorelacijski koeficienti, ki nam pokažejo eksistenco avtokorelacij e
znotraj časovno urejenih opazovanj (KOTAR 1997), so predstavljeni v preglednici 10.
Preglednica 10: Avtokorelacijski
koeficienti
Table 10: Autocorrelations coefficients

r,
0,453

rs
-0,145

r,o
-0,009

r,s
-0,193

rL<o

Bor 1 1 Scots pine 1
Bor 2 1 Scots pine 2

0,853

0,312

-0,061

-0,072

rs
r9

r.

Bor 3 1 Scots pine 3

0,7 12

0,124

0,016

-0,207

Bor 4 1 Scots pine 4

0,869

0,571

0,382

0,282

-

Bor 5 1 Scots pine 5

0,738

0,290

0,061

-0,027

Graden 1 1Sessile oak 1

0,826

0,679

0,566

0,369

r,.
-

Graden 2 1Sessile oak 2

0,900

0,639

0,502

0,348

-

Graden 3 1Sessile oak 3

0,478

-0,047

-0,116

-0,056

rs

Graden 4 1Sessile oak 4

0,71 8

0,337

-0,049

0,039

r,o

Negativne vrednosti so se pri borih 1, 2 in 3 pojavile v zamiku (lag) 4 do
9 let in pri boru 5 v zamiku 14 let. Podobno se je predznak spremenil tudi
pri gradnih 4 in 5. To kaže na cikl ičn ost v rasti teh dreves za razliko od bora
4 ter gradnov 1 in 2, kjer se predznak ni spremenil vse do zamika 24 let.
Zato lahko za ta tri drevesa trdimo, da ci k l ičnosti v rasti v njihovi življ enjski
dobi ni bilo.
Avtokorelacijski koeficienti spremenijo svoj predznak pri 1/4 dolžine cikla,
če cikličnost v rasti sploh obstaj a (KOTAR et al. 1995 po FRITIS 1978).
Dolžine ciklov so tako pri drevesih, pri katerih se ci kli čnost sploh pojavlja,
zelo raz l ične , kljub temu da so vsa drevesa rasla na isti manjši gozdni
površini. Iz tega je razvidno, da se v teh gozdovih res nikoli ni gospodarila
in da se v njih niso izvajala red čenj a. Cikli se pri posa meznih drevesih
pojavljajo individualno iz raz l ičn i h sl u čaj nih vzrokov.

4.5 Analiza značilnih let in intervalov
4.5 Analysis of significant years and intervals
Značilno leto je takrat, ko 80

% ali

več dreves reagira z zmanjšanjem
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1998
1997
1995
1994
1989
1986
1985
1984
1980
1979
1978
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1965

Rdeči bor
Scotspine
+
+

Hrast graden
Sessile oak

+

+

+
+

-

+
+

+

+
+
+
-

-

+
+
+

-

1964
1961
1960
1959
1957
1956
1954
1953
1951
1949
1947
1946
1945
1943
1938
1936
1923
1921

Rdeči bor
Scots oine
+

Hrast graden
Sessile oak

-

-

+
+

-

+

Preglednica 1 Značilna leta za
rdeči bor (1913-1999) in hrast
graden (1936-1999) (+pozitivno
značilno leto, - negativno značilno leto)
Table 11 Significant years of
scotspine(1913-1999)andsessile oak (1936 - 1999) ("+"pasilive significant year, "-" negative
significant year)

+

+

+

+

+
+

-

oziroma s povečanjem prirastka v primerjavi s prejšnjim letom (LEVANIČ
1996 po SCHWEINGRUBER et al. 1990). Pri iskanju pojava značilnih let
je potrebno upoštevati omejitev, da mora biti v analiziranem letu prisotnih
najmanj 13 vzorcev (LEVANIČ 1996 po ECKSTEIN 1 BAUCH 1969).
Širine branik pretvorimo v zaporedje znakov +, - in = glede na odnos
med širino branike v proučevanem in preteklem letu. Analizirana branika
je lahko glede na predhodno proučene branika širša(+), enaka(=) ali ožja
(- ).
V naši raziskavi je bilo vključenih le pet dreves rdečega bora in štiri
drevesa hrasta gradna, zato smo za značilna leta upoštevali le tista leta, v
katerih so imela vsa drevesa posamezne drevesne vrste enak znak. Tako
smo pri rdečem boru v obdobju 1913-1999 našli 11 pozitivnih in 11 negativnih
znači l nih let, pri hrastu gradnu v obdobju 1936-1999 pa 14 pozitivnih in 11
negativnih značilnih let (preglednica 11). V primeru, da bi upoštevali le 80%
analiziranih dreves z enakim znakom, bi se število značilnih let v omenjenih
obdobjih pri rdečem boru poveča lo na 26 pozitivnih in 25 negativnih, pri
hrastu gradnu pa na 27 pozitivnih in 21 negativnih.
število značilnih let za rdeči bor je primerljivo z raziskavami na jelki
(LEVANI Č 1996), kjer je bilo v obdobju 1900-1995 identificiranih 11 negativnih in 9 pozitivnih značiln i h let. Za hrast graden je za obdobje 64 let število
znači l nih let razmeroma veliko, kar je lahko posledica majhnega vzorca.
Pri obeh drevesnih vrstah je bilo v obdobju 1936-1999 skupnih 5 pozitivnih značiln i h let (1943, 1973, 1975, 1985 in 1997) in 2 negativni značilni
leti (1978 in 1998). Med njimi je bilo samo leto 1943 pozitivno značilno za
jelko v dinarski fitogeografski regiji (LEVANIČ 1996). Zanimiva so leta, ki so
pri eni drevesni vrsti pozitivno, pri drugi pa negativno značilna (1956, 1971
in 1995), kar kaže na različnost obravnavanih drevesnih vrst.
V analiziranem obdobju so se pojavljali tudi značil n i intervali. Obema
drevesni ma vrstama je bil skupen interval1 997 (+)-1998 (-). Pri rdečem boru
se je pojavil zn ačil en interval sedmih let še v obdobju 1969 (-)-1975 (+), pri
hrastu gradnu pa je bilo intervalov še pet, vsi dolžine dve do tri leta.
Pojav znači lnih let in intervalov je težko kakorkoli razložiti, saj nam zanje
ni uspelo najti nobene razlage na podlagi analize grafikonov mesečnih

r.mn\1 <;Q l?nnn 1

15

Jagodic, F.:

PnraščanJe rdečega

bora (Pinus sylvestris L.) 1n hrasta gradna (Qercus petraea (Mattuschka) Uebl.) ...

padavin in srednjih mesečnih temperatur. Edine oprijem lj ive podatke lahko
najdemo le za nekatera boru in hrastu skupna pozitivna znači lna leta. Pozitivno značilno leto 1985 si lahko razlagamo z vetrolomom leta 1984, pozitivno značilno leto 1997 pa z žledolomom leta 1996. Vendar se je pojavil
žledolom z vetrolomom tudi leta 1997, leto 1998 pa je značilno negativno.

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION
Za ugotavljanje debelinskega prirastka dreves sta potrebni vsaj dve
meritvi širine branik, ki sta praviloma natančnejši , če potekata v smeri
vzhod-zahod, pa še to le na ravnem terenu .·Ena meritev nikakor ni dovolj.
Za natančnejše raziskave priporočamo štiri meritve. Najboljše rezultate pa
bomo dobili, če bomo ugotovili ploščino branike.
Analiza širine branik je pokazala, da obstaja med njimi persistenca, torej
da je širina branike tekočega leta· odvisna od širine branike predhodnega
leta. Ni pa nam uspelo dokazati odvisnosti med širino branike in temperaturami ter padavinami.
Pri teh rezultatih se nam zastavlja vprašanje, kateri dejavniki so potem
tisti, ki bistveno vplivajo na širino branik, saj naj bi bil debelinski prirastek
odvisen od klimatskih in prehrambenih pogojev tekočega leta (KOTAR
1986), pri čemer so odločilni klimatski dejavniki, ki različno učin kujejo glede
na rastišče (LEIBUNDGUT 1993).
Na debelinski prirastek ima velik vpliv tudi svetloba, vendar je to dejavnik,
ki je razmeroma konstanten. V primeru, da se je v bližini analiziranega
drevesa odstranilo eno ali več dreves, bi lahko prišlo do povečanja svetlobe,
vendar bi bil potem dvig prirastka enakomeren v daljšem časovnem obdobju.
Posegi, ki bi lahko vplivali na povečanje svetlobe, so se č nje in naravne
kalamitete. O tem pa imamo zelo malo podatkov. Edini podatki , ki so nam
na voljo iz gozdnogospodarskih načrtov, se nanašajo na celoten kompleks
Brdo, zato ne vemo, ali so ti vplivi učinkovali tudi na analizirana drevesa.
Leta 1933 sta takratna lastnika Brda, Franc Dolenc in Stanko Heinrihar,
posekala večino gozda na Brdu in posadila smreko (raziskovalna ploskev
ne pade v to območje, je pa v njegovi neposredni bližini). Leta 1961 se
je Brdo razširilo na 162 ha in tedaj je bil v kompleks zajet tudi gozd , kjer
so bila posekana analizirana drevesa. Takrat je v teh gozdovih prenehalo
steljarjenje, leta 1962 pa je bil izveden večji posek. Leta 1984 je gozdove
prizadel katastrofalen vetrolom, leta 1996 žledolom ter leta 1997 snegolom
in žledolom (Gozdnogospodarski načrt 1991-2000, JAGODIC 1998). če
poiščemo te mejnike na diagramih širine branik (grafi kana 1 in 2), zelo težko
opazimo kakršnokoli povezavo. Po letu 1962 se je prirastek povečal pri
vseh borih, vendar le za kratek čas, opazen je tudi dvig po letu 1984. Pri
hrastu ni opaziti nobene posebnosti.
Tudi z analizo značilnih let nam ni uspelo ugotoviti nobene povezave
med zna čilnimi leti in klimatskimi ali gospodarskimi dejavniki.
Cikličnost, ki se pojavlja pri nekaterih drevesih, ne nakazuje nikakršnih
skupnih ciklov.
Z raziskavo nam ni uspelo najti nikakršne povezave med debelinskim
priraščanjem rdečega bora in gradna ter povprečnimi mesečn imi temperaturami in mesečnimi količinami padavin. Glavni vzrok za tak rezultat je, da
so analizirana drevesa rasla na rastišču , ki zanje ni neugodno, vsaj kar
zadeva padavine in temperature. Ugotavljamo, da je dendroklimatologija
uporabna le na rastiščih , kjer dosegajo klimatske spremenljivke, katerih
vpliv na debelinsko priraščanje preučujemo , ekstremne vrednosti.
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Scots Pine (Pinus sylvestris L.) and Sessile Oak (Qercus petraea (Mattuschka) Liebl.)
Diameter lncrement Regarding to Average Monthly Temperature and Quantity of
Precipitation
Summary
ln our research we were interested in the following characteristics: a number of width measurements
for the annual rings required to reliably establish the diameter increment, the principles of the diameter
increments of the Scots pine and sessile oak, and the influences of average precipitation and temperature
values on the diameter increment. For that matter, five trees of Scots pine and four of sessile oak were
cut down in Brdo near Kranj. The analysed increments were taken from the trees on the 1.3 m of their
height.
At least two width measurements of the annual rings are required to establish the dia meter increment of
the tree. The measurements taken in the east-west direction are, by the ru le, more precise.
Common variance shows a relatively uniform growth, especially with pines. Only for the oak 1 and 2
the residual variance shows that the biggest part of its deviation in annual increments is based on every
year growth conditions. As for the other trees, very important influence on diameter increment rises from
the growth principles of the tree species.
The correlation among the width of the annual rings, and the temperatures, or precipitation has not been
proved.
The average sensitivity level values indicate the persistence existing in the width of the annual rings.
It means the width of the annual rings for a current year depends on the width of the annual rings from
the previous year. The mean square difference test al so shows the dependance in time series of the width
of the annual rings .
Autoregression which is present in the time series of the annual rings (Y) and in the time series of the
temperature or precipitation values (X) has been eliminated by the procedure of iteration.
Autocorrelation coefficient indicates the recurrence of the cycles in the diameter growth of six trees.
Period s of cycles on these trees are very different, presumably due to the random facto rs, so no real periods
could be determined.
22 significant years (11 positive and 11 negative) for the Scots pine tree were detected in the last 87 years,
and 25 significant years (14 positive and 11 negative) for the sessile oak tree in the last 64 years.
Therefore, we conclude the dendroclimatology is useful only on the natural sites where the investigated
climatic variables reach extreme values.
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Jurc, M., Mikulič , V.: Gozdno medenje in medeče lesnate rastline v gozdovih Slovenije. Gozdarski vestnik, št. 1/2001. V
ci t. lit. 56.
V prispevku je podan pregled literature o najpomembnejših proizvajalkah gozdnega medenja pri nas, navedeni so podatki o
lastn.ih opazovanj ih, dodan je seznam medečih drevesnih in grmovnih vrst ter kartografski prikaz razšitjenosti smreke, jelke, češnje,
robinije, lipe ter domačega kostanja.
slovenščini,

Ključne besede: gozdno medenje, Homoptera (Coccoidea, Aphidoidea. Psyl/oidea, Cicadoidea), medeče drevje,
karte, Slovenija.
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Že najstarejši ostanki materialne kulture pričajo,
da je človek iskal in zbiral med in ga uporabljal kot
hrano in zdravilo. Malo pa je podatkov o tem, kdaj
so se pričela posamezna ljudstva ukvarjati s pravim
čebe larjenjem, o tehnikah čebe larjenja in tudi o krmni
osnovi čebelaljenja. Zagotovo pa je pradomovina čebel
gozd. Nekoč so divje čebele živele v votlih deblih in
skalnih razpokah v gozdovih ter nabira le gozdni med.
Človek jim je med jemal s pomočjo dima, kar je narisano na okoli 25.000 let stari risbi na steni jame Cuevas
de laArana v Španiji (SKOK 1991). Že pred približno
2.000 leti so se plemena Urartu, predniki današnjih
Armencev, ukvarjala z domačim čebelarstvom. Čebele
so hranili v panj ih, ki so jih naredili iz vejevja in oblepili z glino (JOJRIS 1977). Različne tehnike čebelarje
nja so razvili stari Egipčani, Grki ter Rimljani (BODIG
1BECK 1SMEDLEY 1944). Stari Slovani so bili znani
kot uspešni nabiralci medu, gojitelji čebel in veliki
potrošniki medu (in tudi medice). Sprva so bili le priložnostni nabira Ici medu divjih čebel, nato pa lovci na
čebelje roje. V južnih pokrajinah svoje pradomovine so
Slovani prišli v stik z bolj razvitimi narodi, predvsem
Grki, in spoznali so njihovo čebelarjenje. Pozneje, ko
so se trajno naselili, so se začeli ukvatjati s pravim
gozdnim čebe larstvom. V novi domovini so stari Slovani čebelarili le na ozemlju severnega evropskega
pasu, na jugu pa do Donave samo med Regensburgom
in izlivom !sare (ARMBUSTER 1928). Staro gozdno
čebelarstvo je bilo razvito tudi na slovenskem ozemlju.
Gozdni čebelarji so izdolbli drevesa nekaj metrov od
tal, te dupline premazali z izvlečki dišečih rastlin in jih
• doc. dr. M. J., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83. 1000 Ljubljana, SLO
•• V. M., univ. dipL inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
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zapirali z deskami. Takšna votla drevesa so naselili roji
čebeL Med so nabirali spomladi ali jeseni (»spodrezovanje medu«), pred mrazom pa so čebele obvarovali z zapiranjem špranj ob pokrovu (Gospodarska in
družbena zgodovina Slovencev, 1970). Verjetno je, da
omenjajo srednjeveške darovnice pravo gozdno čebe
larstvo (ARMBUSTER 1928). Od XIII. stoletja dalje
navajajo zemljiške knjige s slovenskega ozemlja dajatve v medu, vosku in panj ih. Panj in čebe l njak je prvi
opisal J. V Valvazor v Slavi vojvodine Kranjske. V
urbarjih so omenjene zidelhube, tj. kmetije, ki so se
ukvarjale samo s čebe l arstvom v gozdu. V XV. in
XVII. stoletju so čebel e prištevali k divjačini; v urbarjih jih imenujejo divji črv in upra vičenci do lova so
imeli edini pravico do čebelatjenja (Slovenski čebelar,
1898-1963). V začetku XV stoletja se je čebelarstvo
razmahnilo zaradi sejanja poganskega žita- aj de, ki je
doma iz Azije. Ajda je zagotavljala zadostno in kakovostno prehrano čebel čez zimo (Zakladi Slovenije,
1979). Kot zaščita panjev se je pojavil čebelnjak (Slovenski čebelar, 1898-1963).
Ob koncu XVIII. in v začetku XIX. stoletja se
je čeb e l arstvo uveljavilo kot pomembna kmetijska
panoga na slovenskem ozemlju. Kot podpora tej dejavnosti je bila natisnjena tudi prva čebe l arska strokovna
literatura: leta 1792 jeJ. Golička prevedel delo A. Janše
Popolni nauk o čebelarstvu, leta 1831 je na Štajerskem
izšlo Čebelarstvo P. Dajnka in nato prvi čebelarski
učbenik na Kranjskem Kranjski Zhbelarzhik.
Gozd je torej v preteklih stoletjih nudil čebel am
zavetje in snovi, ki so jih potrebovale za prežive~e:
nektar, mano, pelod, zadelavino in vodo. Čebele so
uspele preživeti v gozdu tisočletja, danes pa v naravnem okolju ne morejo preživeti brez izdatne človekove
pomoči. Kot razlago za to raziskovalci in čebelarj i praktiki navajajo, da so se razmere v naravnem okolju
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v Sloveniji spremenile zaradi intenzivnih urbanistič
nih posegov v okolje, zaradi intenzivnega kmetijstva,
pri katerem uporabljajo prevelike odmerke mineralnih gnojil, herbicidov, insekticidov in drugih kemičnih
sredstev za varstvo rastlin, zaradi zmanjšane uporabe
njivskega kolobarja, zaradi več letnega sajenja monokultur, zaradi uporabe mineralnih gnojil na travnikih
in s tem večkratne košnje, ki zmanjšuje pestrost rastlinstva, zaradi globalnega onesnaženja in tudi zaradi
gospodarjenja z gozdovi, predvsem v preteklosti. Ne
glede na to kažejo podatki o analizah medonosnosti
gozdov in mejnih kmetijskih zem ljišč v Sloveniji od
leta 1902 do l~ta 1995, da se donosi medu v gozdu
stalno povečujejo. Od leta 1990 je v aktivni sezoni
največje povečanje pri nosa na čebelji panj maja, junija
in julija, avgusta pa pridelek v zadnjih letih glede na
pričakovane donose drastično upada (POKLUKAR
1997). Avtor sklepa, da se je čas medenja v poznem
poletju v teku zadnjega stoletia globalno pomaknil na
zgodnejše poletno obdobje. Ajde in njenega medenja
ni več, hoja medi v povp rečju prej kot nekdaj al i pa
sploh ne medi oz. medenje za čebele ni zanimivo.
Površine gozdov v Sloveniji se povečujej o, po podatkih iz leta 1999 so površine listavcev znašale 759.024
ha, površine iglavcev pa 356.628 ha (MIKULIČ 2000).
Kmetijska zemlji šča se zaraščaj o, po podatkih s konca
osemdesetih let kar 150.000 ha na leto. Vemo, da predstavljajo gozdovi najbolj zapletene, predvsem pa najbolj bogate rastlinske združbe. Naši gozdovi so v primerjavi z gozdovi severnih območij Evrope in Azije
po številu rastlinskih vrst relativno bogati. Ne glede
na bogate potencialne možnosti, ki jih nudi naš gozd
kot čebelj a paša, je ta še zmeraj premalo izkori ščena
(ŠIVIC 1992). Rihar (1963a) navaja podatek, da uporabijo čebele pri nas le 5 %gozdne paše. Danes menijo,
daje mogoče povečati pridelek gozdnega medu za 20
do 30 %. Poglavitni vzroki nezadostne izkoriščen osti
gozdne paše so: nepoznavanje bionomije številnih vrst
uši, kaparjev in v zadnjih letih medečega škržata v konkretnih sestoj nih razmerah ter nj ihovo neredno pojavljanje v gradacijah; nepoznavanje mutual istično simbiontskib odnosov proizvajalcev mane in določenih vrst
mravelj, nezadovoljiva prostorska definiranost pomembnej š ihm edeč ih drevesnih in grmovnih vrst ter vsekakor nezanesljivost pojavljanja mane (vpliv okolja na
gostitelj a in žuželke).

2 PROIZVAJALCI MANE V GOZDOVIH

V gozdu najdejo čebele nektar ali medičino za
izdelavo cvetličnega medu ter našo najpomembnejšo
GozdV 59 (2001} 1

gozdno pašo - mano ali medeno roso za izdelavo gozdnega medu. Izraz mana označuje po nekaterih avtodih
(SCHIMITSCHEK 1980) kristalizirane sladke izločke
žuželk (listnih uši, kaparjev, listnih bolh in hroščev) pa
tudi nekaterih drugih organizmov, kot npr. gob, lišaj ev
in dreves, pri katerih pa je pojav in nastanek mane
bistveno drugačen. Manaje bila znana že v davni preteklosti, njen nastanek pa ni bil pojasnjen. Eden prvih
ohranjenih zapisov o mani je v spisih Naturalis historia
rimskega pisca Plinija (od leta 79 p. n. š. do leta 23
p. n. š.), v katerih omenja mano kot pojav meteomega
izvora. Iz davne preteklosti se je ohranil grafični prikaz
mane na mozaiku iz bazilike v Teumiji na Koroškem
(okoli 500 let p. n. š. ), kjer je upodobljena »sveto
drevo«, jesen s kapljicami mane na vejah. Šele v 17.
stoletju je francoski opat Boisier de Sauvage objavil
razpravo o nastanku mane in njeno nastajanje pripisal rastlinskim ušem. Dokončno je nastanek mane leta
1858 strokovno utemeUeno pojasnil nemški fitopatolog
J. Kiihn v delu Bolezni kulturnih rastlin, kjer razlaga da
je mana suficitama sestavina rastlinskega soka, ki ga
skozi ana lno odprtino izločajo nekatere vrste kaparjev
in uši (BLEJWEIS 198 1). Med hrošči proizvajajo mano
le določene vrste rodu Larinus. Uvrščamo jih med rilč karje, razširjeni pa so v državah prednje Azije. Larve
teh rilčkadev i zločaj o mano skupaj s prejo za izdelavo
kokonov, v katerih se zabubijo. Njihova mana vsebuje
sladkor trehalozo, ki je pomembna-surovina za izdelavo
zdravil proti kašlju in drugim boleznim dihal. Pomembnejše vrste dreves, ki proizvajajo mano (po poškodbah ali s posredovanjem sesajočih žuželk), so iglavci,
kot npr. jelka, macesen, srnreka in razne vrste borov.
Kruh iz neba, opisan v Bibliji, je mana, ki so jo izločali kaparji vrste Trabutina rnannipara (Ehrenb.) na
tamariski (Tarnarix nilotica). Poznamo različne vrste
man: alhagi ali perzijska (nastaja na grmu Alhagi pseudoalhagi), cedrova (nastaja na Cedrus libani), evkaliptova ali avstralska (nastaja na Eucalyptus spp.), hrastova (nastaja na Quercus vallonea, Q. persica), jelova
ali hojina (nastaja na Abies alba), kalifornijska (nastaja
na Pinus larnbertiana in Libocedrus decurrens), macesnova ali brianconska (nastaja na Larix decidua) in
druge (PETAUER 1993). Jesenova mana nastaja na
Fraxinus ornus s posredovanjem jesenovega škržata
(Tettigia arni L.) ali umetno z zarezovanjem mladih
jesenov. Njeno pridobivanj e je razširjeno v južni Italiji
in Siciliji (Frassineti da manna) (BLEIWEIS 198 1).
Mano proizvaj ajo žuželke iz reda Hornoptera (enakokrilci, rastlinski sesači), tako da zabodejo rilček v
mehke rastlinske dele do prevodnih cevi rastline, v
katerih so poleg ogljikovih hidratov (5-20 %) tudi bel19

Slika l. Veliki smrekov kapar (Physokermes piceae Schrk.), okolica Brnika (foto: M. Jurc)

Slika 2: Zelena jelova uš (Buchneria pectinatae Nordl.), lška
(foto: J. Gregori)

Slika 3: Rdečerjava smrekova uš (Cinaropsis pi/icornis Htg.),
Podkoren (foto: J. Gregori)

Slika 4: Velika črna smrekova uš (Cinaropsis piceae Panz.),
Rateče (foto: J. Gregori)

Slika 5: Lisasta macesnova uš (Cinaria laricis Walk.), Srednji
vrh nad Mangrtom (foto: J. Gregori)

Slika 6. Medeči škržat (Metcalfa pruinosa Say), Sela, dolina
Dragonje (foto: M. Jurc)

jakovine (0,03-0,27 %), mineralne snovi (1 -3 %), številne organske kisline, vitamini in voda (70-90 %).
Zaradi visokega pritiska v sitastih ceveh rastlin začne

sok prehajati v prisesano živalico v večj ih ko l ičinah,
kot so njene prehrambene potrebe. Tako se npr. skozi
vrbovo uš v eni uri pretoč i 1-2 mm3 soka, kar je pri-

20
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bližno 40 % njene teže (RIHAR 1992). Prebavila enakokrilcev so zgrajena tako, da se večji del sokov iz
rastline pretaka skozi filtrirni prekat in mimo pravega
želodca, tako da ostane neprebavljen in nespremenjen
na voljo drugim konzumentom v prehranski verigi,
predvsem mravljam. Se saj oče žuželke izločajo mano
na dva različna načina: ali jo brizgajo iz analne odprtine
v oblikj meglene rose, ki nalega na rastlinske dele,
kjer se strdi, ali pa jo izločajo v obloo kapljic, kj v
neposredlli bližini samih proizvajalk kristalizirajo.
Posebno pomembno je področje mutualistične simbioze med mravljami in proizvajalci mane (SUDD
1983, WELLENSTEIN 1982, 1977 in mnogi drugi).
Za Nemčijo navajajo podatke, da je bila v gozdovih,
v katerih je bilo veliko kolonij mravelj (Formica
polyctena Fors t., F lugubris Zert., F rufa L. ter F nigricans Emery), tudi do 1,5 x večja produkcija medu kot
v gozdovih, kjer je bilo kolonij malo, in 2 x večja kot
na travnikih in vrtovih (WELLENSTEIN 1977).
Med žuželkami iz reda Homoptera (enakokrilci,
rastlinski sesači) proizvajajo mano žuželke iz podreda
Coccoidea (kaparji, šč itaste uši) in Aphidoidea (listne
uši), ter samo nekatere vrste podreda Psylloidea (bolšice ali listne bolhe) in Cicadoidea (škržati). Najpomembnejše proizvajalke mane v prvem omenjenem
podredu so iz družin Coccidae in Kermesidae, v podredu Aphidoidea iz družin Lachnidae (drevesne uši),
Callaphididae, Aphididae (cevaste uši) ter nekatere
vrste iz družin Pemphigidae (volnate uši), Chaitophoridae in Thelaxidae, v podredu Cicadoidea pa iz
družine Flatidae ( SCHWENKE 1972, RJHAR 1963a,
ŠIVIC 1974, BENDOV / HODGSON 1997, NOVAK
1992, SELJAK 1993). Podajamo pregled najpomembnejših proizvajalcev mane na iglavcih in listavcih. Število križcev označuje pomen vrste pri proizvodnji mane
(+++ zelo pomembna, ++ pomembna, + manj pomembna).
IGLAVCI
Družina Coccidae
- Physokermes hemicryphus Dalm.+++, mali smrekov

kapar, mala smrekova lekanja, mala hojeva lekanja.
Gostitelji: Picea abies, P orienta/is, Abies alba.
Lokacija na gostitelju: baza poganjka preteklega
leta, rogovilice prejšnjeletnih vejic (SANTAS 1988,
PECHHACKER 1988, RIHAR 1977).
- Physokermes piceae Schrk.++, veloo smrekov kapar,
velika smrekova lekanja (slika 1). Gostitelj i: Picea
abies, P pungens, P argentea, P sitchensis, Abies
alba (FOSSEL 1960). Lokacija na gostitelju: rogo-
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vilice prejšnjeletnih vejic. Predvsem na posamezno
stoječih drevesih.
- Eulecanium arion Ldgr. (Syn. E. .fietcheri Choi.) +.
Gostitelj: Thuja occidemalis.
Družina Laclmidae (CARTER 1 MASLEN 1982)
Jelka (SCHEURER 1992)
- Buchneria pectinatae Nordl. (Syn.Cinara pectinatae)
+++, zelena jelova uš, zelena hojeva uš ica, zelena jelova
medna uš (slika 2). Razvije 6 - 7 -1 2 generacij letno.
Pojavlja se vedno posamično. Lokacija na gostitelju:
baza iglic na enoletnih do štiriletnih vej icah (LIEBIG
1987, LIEBIG 1SCHLIPF 1981, RIHAR 1977).
- Todolachnus abielicola Choi.++, velika Ijava hojeva
ušica, velika Ijava jelova uš. Gostitelji: Abies alba,
A. nordmanniana, A. sibirica, A. cilicica. Lokacija
na gostitelju: kolonije na starejših vejah, deblu in na
koreninah.
- Mindarus abietinus Koch.' (Syn. M abietis Koch.)
+, uš jelovih poganjkov, brstna hojeva ušica, brstna
jelova uš. Gostitelji: Abies alba, A. nordmanniana,
A. sibirica, A. balsamea, A. concolor. Lokacija na
gostitelju: mladi poganj kj (družina Tltelaxidae).
Smreka (SCHEURER 1980)
rdečerjava smrekova
uš, rdečerja va puhasta smrekova lahnida, rjavo progasta lahnida (slika 3). Zarodu ice so črne, mlajši razvojni stadiji različnih barv, prekriti z poprhorn. Dobro
se drži vejic gostitelja. Gostitelja: Picea abies, P
sitchensis. Lokacija na gostitelju: mladi poganjki,
vitalne mlade smreke, tudi v živih mejah (STADLER
1 MICHALZIK 1999, MICHALZIK 1 MULLER 1
STADLER 1999).
- Cinaropsis piceae Panz. (Sy n.Cinara piceae Panz.)
++, velika črna smrekova uš, velika črna lahnida (slika
4). Gostitelja: Picea abies, P omorika. Lokacija na
gostitelju: dveletni do triletni les glavnih vej, vrhovi
dreves, tudi debla in korenine (EGGER 1973).
- Cinaropsis cistata Bckt. (Syn. Cinara cistata Bekt.,
Lachnus piceicola Choi.)+, zeleno progasta lahnida,
puhasta lahnida. Lokacija na gostitelju: starejše veje,
od julija naprej na letošnjih poganj kih.
- Cinaropsis pruinosa Htg. , sivozelena lisasta lahnida.
Lokacija na gostitelju: dveletne do triletne veje. Gostitelja: P alba, P glauca.
- Lachniel/a costata Zett., močno puhasta lahnida,
mokasta smrekova luboa uš. Gostitelji: P abies, P
glauca, Picea sp. Lokacija na gostitelju: stranske
tanke in zasenčene veje.

- Cinaropsis pilicornis Htg.+++,
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Bor (KETTNER 1992, SCHEURER 1980, 1977)
- Cinara pini L. (Syn. Lachnus pineti Koch.) ++, velika
progasta uš, borova uš. Na: P silvestris, P mugo, P
echinata, P virginiana (KETTNER 1994).
- Cinaria nuda Mordw., na P silvestris, P mugo, P
nigra.
- Cinara neubergi Amh., naP mugo.
- Cinaria cembrae Choi., temna cemprinova lubna uš,
naP cembra (FOSSEL 1971).
Macesen (SCHEURER 1980)
- Cinaria laricis Walk.++, lisasta macesnova uš, lisasta
macesnova lahnida, macesnova lisasta lubna uš (slika
5). Lokacija na gostitelju: soncu izpostavljeni deli
krošnje (MANINO in sod. 1985).
- Laricaria kochiana Bi:irner, velika macesnova uš,
velika macesnova lahnida. Lokacija na gostitelju:
starejše veje, deblo in korenine.
- Cinara laricicola Bi:imer, na Larix decidua.
- Cinara boerneri Hrl., sivorjava macesnova lahnida,
sivo rjava macesnova lubna uš. Lokacija na gostitelju:
veje izpostavljene soncu.
LISTAVCI
Družina Coccidae
- Parthenolecanium corni (Bouche) (Syn. Eulecanium
corni Bche., L. robiniarum Dougl.) +++. Gostitelji:
Salix sp., Ribes sp., Corylus sp., Alnus sp., Betula
sp., Carpinus sp., Popu/us sp., Acer sp., Fraxinus sp.,
Crataegus sp., Aesculus sp., Rhamnus sp., Frangula
sp., Robinia sp., Tilia sp., Ulmus sp., Vitis sp., Morus
sp. (BENDOV 1 HODGSON 1997).

Družina Kermesidae
- Kermes quercus (L.) ++. Gostitelji: Quercus robur,
drugi hrasti, lahko tudi robida, murva, borovnica,
domač i kostanj, vinska trta. Lokacija na gostitelju:
mlajši oleseneli poganjki.
Družina Lachnidae
- Tuberolachnus salignus Gmel. (Syn. Lachnus viminalis BdF.) ++,velika vrbova ušica. Gostitelja: Salix
viminalis, Pinus halepensis. Lokacija na gostitelju:
lubje mlajših vej (STADEN 1976, LLEWELLYN 1
RASHID 1LECKSTEIN 1974).
- Lachnus roboris L. (Syn. Pterolachnus roboris =Jasciatus Bunn., var brevirostris Mordw.) +, črna hrastova uš, Ijavo črna hrasto va lahnida, hrastova debelna
uš. Gostitelji: Quercus robur, Q. petraea, Q. pubescens, Q. cerris, Q. lusitanica. Lokacija na gostitelju:
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enoletne do triletne veje.
- Schizodryobius longirostris Mordw. (Syn. Pteroch/orus roboris L. var. longirostris Mordw.), črno bleščeča hrastova lahnida. Gostitelji: Quercus robur, Q.
petraea, Q. lusitanica. Lokacija na gostitelju: enoletne do dveletne veje.
- Lachnus longipes Dufour, kostanj eva lahnida. Gostite lj: Castanea sativa. Lokacija na gostitelju: enoletne
in več letne veje.
- Chaetophorella aceris L.++. Gostitelj: Acerplatanoides. Lokacija na gostitelju: spodnja stran listov.
- Chaitophorinus coracinus Koch.++. Gostitelj: Acerplatanoides. Lokacija na gostitelju: spodnja stran listov.

Družina Callaphididae
- Tuberculoides annulatus Hig. (Syn. T quercus Kal t.)
+++, hrastova listna uš Gostitelji: Quercus robur, Q.
petraea, Q. cerris, Q. pubescens, Q. rubra. Lokacija na gostitelju: spodnja stran listov (HEIMBACH
1986, 1985).
- Eucallipterus tiliae L.+++. Gostitelja: Tilia c01·data,
T platyphyllos. Lokacija na gostitelju spodnja stran
listov(HEIMBACH 1986, 1985,CARTER / VISSER
1 MINKS 1982).
- Myzocallis coryli Goeze. Gostitelj: Cory/us ave/lana.
Lokacija na gostitelju: spodnja stran listov.
- Myzocallis cGipini Koch.++. Gostitelj: Carpinus betu/us. Lokacija na gostitelju: spodnja stran listov.
- Phyllaphisfagi L.+, bukova listna uš, bukova volnata
listna uš. Gostitelja: Fagus silvatica, F orienta/is.
Lokacija na gostitelju: spodnja stran listov, mladi neoleseneli poganjki (PRABUCKI 1972). Včasih izloča
vel ike ko ličine mane, ki je prekrita z voščeno prejo
in jo čebe le nerade nabirajo.
Družina Pemphigidae
- Prociphilusfraxini Htg.,jesenova listna uš,jesenova
gnezdasta ušica. Gostitelj: Fraxinus excelsior. Lokacija na gostitelju: listni peclji.
Družina Aphididae
- Rhopalosiphon padi L. (Syn. Aphis avenae Kalt.) ++.
Gostitelja: Prunus padus, Rhamnus spp.
Družina Chaitophoridae
- Periphyllus villosus Hartig (Syn. Aphis aceris Fab.).
Gostitelji: Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A.
campestre, A. obtusatum, A. japonicum, A. palmatum,
Fraxinus sp., Aesculus sp. Lokacija na gostitelju:
listni peclji, cvetovi.
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Družina Flatidae
- Metcalfa pruinosa Say +++, medeči škržat (slika 6). Iz
Amerike pripeljan v italijansko deželo Veneta 1979, v
Sloveniji leta 1990 najden v bližini Ankarana, omejen
predvsem na goriško območje in Slovensko Primorje
in nizki Kras. Gostitelji: polifagna vrsta, ki naseljuje
več kot 180 različnih listavcev. Leta 1998 najden
tudi v Ljubljani, letos pa v Celju. Povzroča obilno
medenje (SELJAK 1993).
3 MEDEČE DREVESNE IN GRMOVNE RASTLINE V GOZDOVIH SLOVENIJE

Podatki o vrstah, ki medijo ali izločajo mano in ki
rastejo v naših gozdovih, so v nekaterih publikacijah
(MARTINČIČ in sod. 1999, PISKERNIK.1974, 1977,
1982, ŠIVIC 1974, JAMŠAK 1980, ŠIMIC 1980,
JAVORNIK 1 KASTELIC 1982, Slovenski čebelar,
1898- 1999, KOTAR 1 BRUS 1999). Pri izdelavi seznama naših medečih drevesnih in grmovnih vrst smo
upoštevali literaturo, lastna opazovanja predvsem glede
medenja medečega škržata ter podatke tujih avt01jev.
Tako npr. angleški avtorji poročajo o 452 drevesnih
in gnnovnih vrstah rastlin, ki proizvajajo nektar, ter o
15 vrstah, ki proizvajajo mano (CRANE 1 WALKER
1DAY 1984).
Od leta 1990 je v naših gozdovih submediteranskega fi togeografskega in v zadnjih letih v predalpskem
fitogeografskem območju prisotna ameriška vrsta Metcalfa pruinosa Say - medeči škržat. Vrste gostitelja,
na katerih smo opazili medečega škržata, smo označili
z zvezdico.
Navajamo seznam medeč ih drevesnih in gnnovnih
vrst v slovenskih gozdovih:
Abies alba Mili. - navadna jelka, Acer campestre
L.- maklen*, Acer obtusatum L.- trokrpi javor, Acer
platanoides L. - ostrolistni javor, Acer pseudoplatanus L. - beli javor, Acer tataricum L. - tatarski javor,
Aesculus hippocastanum L. - navadni divji kostanj,
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - črna jelša, Alnus incana
(L.) Moench. - siva jelša, Amelanchier ovalis Med. šmarna hrušica, Berberis vulgaris L. -navadni češmin ,
Betula pendula Roth- navadna breza, Cal/una vu/garis (L.) Hull -jesenska vresa, Carpinus betulus L. navadni gaber, Carp inus orienta/is Mil!. -kraški gaber,
Castanea sativa Mili.- pravi kostanj, Clematis alpina
(L.) Miller- planinski srobot, Clematis vita/ba L. navadni srobot, Cornus mas L. - rumeni dren, Cornus
sanguinea L. - rdeči dren, Corylus avellana L. - navadna leska, Cotinus coggygria Scop.- navadni mj, Cotoneaster tomentosus (Ait.) Lind!. - dlakava panešplja,
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Crataegus sp. - glog*, Erica carnea L.- spomladanska resa, Euonymus europaea L. - navadna trdoleska,
Euonymus latifolia (L.) Mili. - širokolistna trdoleska,
Euonymus verrucosa Scop. - bradavičasta trdoleska,
Fagus silvatica L. - bukev, Ficus carica L. - navadni
smokvovec*, Frangula alnus Mili.- navadna krb1ika,
Fraxinus excelsior L. - veliki jesen, Fraxinus ornus
L. - mali jesen, Fraxinus oxycmpa Willd. - ostroplodni jesen, Genista germanica L. - nemška košeničica,
Genista pi/osa L. - dlakava košeničica, Genista tinctoria L. - barvilna košen ičica, Hedera he/ix L. - navadni bršljan, Juglans regia L. - navadni oreh, Juniperus oxycedrus L. - rdečeplodni brin, Laburnum
anagyroides Med. - navadni negnoj, Larix decidua
Miller- navadni macesen, Ligustrum vulgare L. - navadna kalina, Lonicera caprifolium L. - kovačn ik, Lonicera caerulea L. -modro kosteničevje, Lonicera etrus ca L. - etrursko kosteničevje, Lonicera nigra L. črno kosteničevje, Lonicera xylosteum L. - puhastolistno kosteničevje, Malus silvestris (L.) Mili. - lesnika,
Morus alba L.- bela murva*, Olea europea L.- divja
oljka, Paliurus spina-christi Mili. - navadni derak,
Picea abies (L.) Karsten - navadna srnreka, Pinus nigra
Arnold -črni bor, Pinus silvestris L, - rdeči bor, Pyrus
communis L. - bmška Pistacia terebinthus L.- terebint,
Popu/us alba L. - beli topol, Popu/us tremula L. - trepetlika, Pnmus avium L. - češnja, Prunus mahaleb L.
- rešeljika, Prunus padus L.- čremsa* , Prunus spinosa
L. - črni trn, Quercus cerris L. - cer, Quercus ilex L.
- črn ičevj e, Quercus petraea (Matt.) Liebl. - graden,
Quercus pubescens Willd. - puhasti hrast, Quercus
robur L.- dob, Rhamnus catharticus L.- čistilna kozja
češnja, Rhamnus fal/ax Boiss. -kranjska kozja češnja,
Rhamnus saxatilis Jacq. - razkrečena kozja češnj a,
Ribes alpinum L. - alpsko grozdičje, Ribes nigrum L.črno grozdičje, Ribes petraeum Wulfen - skalno grozdičje, Ribes uva crispa L. - kosmulja, Robinia pseudoacacia L.- robinija*, Rosa spp. - šipek, Rubus caesius
L. - sinjezelena robida, Rubus hirtus W.& K. - srhkostebelna robida, Rubus idaeus L. - malinjak, Rubus
plicatus Weihe & Ness - nagubana robi da, Rubus ulmifolius Schott - brestovolistna robida*, Salix alba L.bela vrba, Salix appendiculata L. - velikolistna vrba,
Salix aurita L. - rakita, Salix caprea L. - iva, Sa/Lr.
cinerea L. - pepelnatosiva vrba, Salixfragilis L.- krhka
vrba, Salix glabra Scop. - gola vrba, Salix purpurea L. rdeča vrba, Sambucus nigra L.- črni bezeg, Sambucus
racemosa L. - divji bezeg, Sm·bus aucuparia L. -jerebika, Sorbus domestica L. - skorš, Sorbus torminalis
(L.) Cr. - brek, Spirea media F.W. Schmidt.- srednja
medvejka, Spirea salicifolia L. - vrbovol istna med23
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vej ka, Staphylea pinnata L. - navadni kloček, Taxus
baccata L. - tisa, Tilia cordata Mili. - lipovec, Tilia
platyphyllos Scop. - lipa, Ulmus glabra Huds. - goli
brest, Ulmus /aevis Pallas - dolgopecljati brest, Ulmus
minor Mili.- goli brest, Vaccinium myrtillus L.- borovnica, Vaccinium uliginosum L. - barjanska kopišnica,
Vaccinium vitis-idaea L. - brusnica, Viburnum lantana
L. -dobrovita, Viburnum opu/us L. - brogovita, Viscum
album L. - bela omela.
4 VPLIV PROIZVAJALCEV MANE NA GOZDNE
RASTLINE

Prozvajalci mane so za gozdno drevje, na katerem se
pojavljajo, nedvomno škodljivi. Rastlinam odtegujejo
sok in s tem negativno vplivajo na rast in priraščanje

gostitelja. Poleg tega povzročajo pojavljanje nenormalnega razraščanja rastlinskega tkiva (hipertrofije), vihanje listov in iglic, tvorbo izrastkov in drugo. V primerih
gradacij sesajočih žuželk, ki so večinoma monofagne,
prihaja do popolnega uničenja asimilacijskih organov
gostitelja, izostanka priraščanja in tudi propada predvsem mlajših rastlin. Znanje npr. primer izjemne namnožitve jelove listne uši (Drayfusia nusslini CB.), ki
je v šestdesetih letih na območju GO Idrija na večji
površini uničila ves naraven in umetno vnesen jelov
pomladek {BLEIWEIS 1981 ). Sesajoče žuželke so tudi
vektorji številnih virusnih okužb drevja. Škodljivost
sesajočih žuželk pa vsaj deloma odtehta dejstvo, da
se z njihovo mano hranijo »koristne« žuželke, kot so
mravlje, ose goseničarke, muhe roparice in še nekatere,
predvsem pa proizvajalke gozdnega medu - čebele.

Slika 7: Razširjenost smreke označen i so odseki, kjer je lesna
zaloga večja kot 1OO m1 na ha (vir:
Zavod za gozdove Slovenije, 2000)

Slika 8: Razširjenost jelke - označeni
so odseki, kjer je lesna zaloga večja
kot 1OO m1 na ha (vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2000)
24

GozdV 59 (2001) 1

~

G)

~

,.,4;·~~~;~:

"'

(!)

1\l
o

··~~..: :.~:-.

~
ol

.:" .~

NAZAJUE

(

~

c:

··~r\:· .

p

'-

~

·~Uuu't..,~'~" ·

3:::

''
···~t .........h}
',

.:~~~s·: .~~:~"·""
:-'\

4!>f0JNA
. ~."\",'\.,

.; •

~ ·.

,:•

[

:.;..
·.

.

:A~~~1':··.'; .

.;~ :~~~:<'Ct'

~

.<

~
o

3

<'>

Q.

<'>

2.
."

Slib 10: Razširjenost lip*

Slika 9: Razširjenost kostanja*

s·
3

"g.
"
1f
("A

::l

o•-st:vve;! ~RAI>EC

. . .,

l'AZ-W'

.

-~·

rov.:(lt\ ,,J :
,·~.;

...

..

cw•

:;".. ::·.

-'
,t:.;;..

.
·s~1.ANA .:~ •

· ~UW~A .,

: ·<·

Slika JI : Razšiljenost češnje*
Ul

s·

"

<O

""o

".,.c

5-

'~~~~<.

•:~g.;,. .

Sf:tAN'A

'i

"~

Q.

~

·,

fi)

"'

Slika 12: Razširjenost robinije*
*Označeni so odseki, kjer je lesna zaloga večja kot 5 m' na ha (vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2000)

Vl

.

-

"NO-.:OMESTO. ._

§'

,.;
::l
.::.
(")

Jurc

",1 ••

M1kuli.:. V.· GoJdno medenJe 10 medccr lcsnate rastlmc \ gozdovih Slo\enije

5 NEKAJ PODATKOV O MEDEČIH DREVESNIH
VRSTAH

Kot smo že omenili, je gozdna če belja paša za čebe
larsko gospodarstvo izredno pomembna. Znano je, da
so donosi gozdnega medenja v največji meri odvisni od
mane iglavcev in v manjši meri od nektarske in man ine
paše listavcev ter grmovnih vrst. Po podatkih Riharja iz
leta 1963 ( 1963b) nudi 440.000 ha smrekov ih in jelovih gozdov v Sloveniji letno povprečno okoli 17.600
vagonov koniferne mane. Po grobi oceni pri računu,
daje bilo takrat v Sloveniji 80.000 čebeljih družin, bi
morala vsaka nabrati 66 kg mane, da bi bilo izkoriščeno
528 vagonov, tj. 3 % razpoložljive mane. Po najnovejših virih Zavoda za gozdove Slovenije (MIKULIČ
2000) znašajo površine smrekovih in jelovih gozdov
v Sloveniji 484.168 ha. Po podatkih gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot na dan 31. 12. 1999
znaša površina odsekov, kjer je lesna zaloga določene drevesne vrste večja kot 1OO m3 na ha za smreko
287.970 ha (slika 7) in jelko 79.23J ha (slika 8). Površina odsekov, kjer je lesna zaloga določene drevesne
vrste večja kot 5m3 na ha, pa je naslednja: pravi kostanj
180.573 ha (slika 9), lipi 49.016 ha (slika JO), češnja
39.995 ha (slika IJ) ter robinija 43.219 ha (slika 12)
(MIKULIČ 2000).
6 ZAKLJUČEK

Raziskovalci gozdnega medenja ugotavljajo, da
poteka v najbolj zapletenem kopenskem ekosistemu,
gozdu, med številnimi drugimi presnovnimi procesi
prav pod vplivom producentov mane tudi sproščanje
topnih organskih ogljikovih spojin iz gostiteljskih rastlin v tla. Ta translokacija nespremenjenega in delno
spremenjenega rastlinskega soka spreminja presnovo
v tleh in vpliva na številne konzumente v tleh (edafon),
ki spet delujejo na bio- in fitokomponento gozda. Poleg
tega je mana pomemben vir hrane številnim žuželkam,
ki plenijo nekatere škodljivec in s tem prepre čujejo
nj ihove prerazrnnožitve. Mana je tisti vir hrane, ki omogoča tem plenilcem vzdrževanje dovolj velikih populacij, ki so sposobne braniti drevo predvsem pred defoliatmji. Izguba, ki jo utrpi drevo zaradi proizvajalcev
mane, je tako povrnjena s stalno zaščito in verjetno je,
da so koristi za drevo mnogo večje kot izguba. Poglobljene raziskave presnovnih procesov v gozdu, bionomije sesajoč ih žuželk ter njihovih simbiontov in vpliv
vremenskih razmer na gozd in vse njegove komponente
bi vodile do razumevanja tako kompleksnega pojava,
kot je gozdno medenje, in pripomogle k uspešnejšemu
izkoriščanju gozdne mane.
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V Pravilniku o varstvu gozdov (2000) je področje varstva gozdov opredeljeno širše kot v preteklosti. Pravilnik tako prinaša
številne novosti. Članek vsebuje pravno in strokovno presojo pravilnika. Vsebina pravilnika presega pooblastila, ki so bila določena
z Zakonom o gozdovih (1993), in je v nasprotju z vsebino Uredbe o varstvu samoniklih gliv (1998). Strokovna analiza pravilnika s
poudarkom na vprašanjih biološkega ravnotežja, varstva rastlinskih in živalskih vrst ter posegov v gozd in gozdni prostor opozruja
na dejstvo, da bo nekatera določila težko ali celo nemogoče izvajati.
Klju čne

besede: varstvo gozdov, pravna presoja, biološko ravnotežje, varstvo vrst, posegi v prostor.

1 UVOD

2.1 Presoja hierarhične usklajenosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
oktobra 2000 na podlagi 29. člena Zakona o gozdovih
s šestletna zamudo izdalo Pravilnik o varstvu gozdov
(Ur. l. RS, št. 92 - 3942/00). V tem zakonskem predpisu
naj bi minister podrobneje predpisal mičine izvajanja
del v gozdovih ter pogoje za drugo rabo gozdov. Pravilnik (2000) prinaša na področje gozdarstva precej
novosti, zato smo opravili pravno in strokovno presojo
besedila.

Hierarhična usklajenost pravnega akta pomeni, da
vsebina akta ustreza hierarhiji, ki je določena s pravno
oznako akta. V splošnem poznamo na ravni države
naslednje vrste pravnih aktov:
- ustava - skupek praviloma zapisanih pravnih norm, ki
določajo temeljno ureditev države (zlasti politično),
člo vekove pravice in temeljne svobo šč ine, načel a
za urejanje gospodarskih in socialnih razmerij, najvišje državne organe, ureditev javnih financ, varstvo
ustavnosti in zakonitosti ipd.;
- zakon- splošno in neosebno formuliran pravni predpis, po katerem se morajo ravnati pravni subjekti in
oblastveni organi; sprejema ga zakonodajna oblast
(pri nas državni zbor);
- podzakonski akti (odredba, pravilnik, navodila) predpisi, ki jih izvršilna oblast (pri nas vlada ali posamezna ministrstva) sprejema na podlagi ustave ali
zakona.

2 PRAVNA PRESOJA

Pravni predpis je mogoče razlagati glede na konkretne resnične primere, kijih presoja sodnik, ali namišljene primere, ki jih presoja pravni opazovalec, ki
podaja znanstveno razlago. Povsem veljavna pa je tudi
analiza vsebine predpisa s stališča posamezne stroke
brez obsežne pravne analize. V analizo Pravilnika o
varstvu gozdov (2000) smo zato vklj učili le okvirno
pravno presojo.
Pravno presojo pravnega akta je mogoče izdelati z
več vidikov (PAVČNIK 1998).
V našem primeru smo pravilnik (2000) presodili
glede:
- h ierarhične usklajenosti in
- usklajenosti z obstoječo zakonodajo.

* asist. dr. D. K., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, l 000 Ljubljana,
SLO
**mag. K. G. Z., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, l 000 Ljubljana,

Skladno z 99. čl enom Zakona o upravi (1994) se
s pravilnikom razčlenijo posamezne določbe zakona,
drugega predpisa ali akta za njegovo izvrševanje. To
pomeni, da pravilnik ne more nalagati novih obveznosti
in zagotavljati pravic, ki jih ne opredeljuje že zakon
kot hierarhično višj i pravni akt.
Vsi nižji pravni akti morajo biti usklajeni z višjimi
(zakoni z ustavo, podzakonski akti z zakoni in ustavo)
in ne smejo presegati pooblastil, ki jim jih določa višj i
pravni predpis. V pravni teoriji parlamentarnih demokracij je zlasti nedopustno, če predpis, ki je v pristojnosti izvršilne oblasti, posega v predpis (zakon), ki je
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v pristojnosti zakonodajne oblasti. Če pravilnik ureja
zakonsko materijo, ni zakonit.
Pravilnik o varstvu gozdov (2000) v l. č lenu, ki
do loča področje uporabe, posega na zakonodajno področje, ker širi pristojnosti, ki mu jih do loča Zakon o
gozdovih (1993). Ta ministru dovoljuje le izdajo predpisov o varstvu gozdov, ki podrobneje določajo načine
izvajanja del v gozdovih ter pogoje za drugo rabo
gozdov, pravilnik (2000) pa ureja kar pogoje za sonaravne gospodaljenje in rabo gozdov. Sonaravne gospodarjenje je skladno s 3. členom Zakona o gozdovih
( 1993) način ravnanja z gozdnimi ekosistemi, ki temelji
na negi gozda in zagotavlja ohranitev gozdnih ekosistemov, povečevanje pestrosti avtohtonih vrst ter vzpostavljanje biološkega ravnotežja. Za podrobnejše določanje sonaravnega gospodarjenja po pravilniku (2000)
pa minister v 29. členu omenjenega zakona nima pooblastila in s tem posega na zakonodajno področje.
2.4 Presoja usklajenosti z obstoječo zakonodajo
Presojo usklajenosti z obs toječo zakonodajo delimo
na:
- presojo usklajenosti Pravilnika o varstvu gozdov
(2000) s pravnim predpisom, na katerem temelji
(Zakon o gozdovih, 1993), in
- presojo usklajenosti Pravilnika o varstvu gozdov
(2000) z drugimi že sprejetimi po hierarhiji višjimi
ali enakovrednimi predpisi.
Pravilnik (2000) v 22. členu definira rekreativno
nabiranje gozdnih dobrin, ki je dovoljeno nelastniku,
in ga omejuje na 1 kg gob, plodov in zelnatih rastlin
ter na 2 kg kostanja. Zakon o gozdovih (1993) daje
ministru pooblastilo samo za izdajo predpisov za drugo
rabo gozdov v smislu krepitve biološkega ravnotežja.
Ta pa ni odvisna od lastnine, ampak od rabe. To
pomeni, da lahko škodo v gozdu naredita tako lastnik
kot nelastnik, če v gozdu pretirano nabirata gobe. Kaj je
pretirano nabiranje gob, lahko do l oč i pravilnik (2000),
vendar mora biti količ ina za lastnika in nelastnika
enaka. Zato smatramo to določilo kot poseg na področje pravic nelastnikov do gozda, za katerega zakonodajalec ministru ni dal pooblastila. Takšno določilo v
smislu omejevanja nelastnikov bi lahko sprejel samo
državni zbor z zakonom.
Pravilnik (2000) prepoveduje promet s tako nabranimi gobami. Ali z nabrana gobo, ki jo odnesemo iz
gozda in potem prodamo, naredimo v gozdu več škode,
kot če jo pojemo? Mislimo, da ne.
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Določilo je tudi v nasprotj u z Uredbo o varstvu
samoniklih gliv (1998), ki v gozdu dovoljuje nabiranje
do 2 kg gob dnevno. Ker je omenjeno uredbo (1998)
sprejela vlada, je minister v svojih predpisih ne sme
spreminjati.
Verjetno je minister menil, da velja pri rekreativnem
nabiranju gob za nelastnike določilo iz tega pravilnika
(2000- 1 kg gob), za lastnike pa omejitev iz uredbe
(1998 - 2 kg gob). Takšnega pooblastila pa Zakon o
gozdovih (1993) ministru po našem mnenju ne daje.

3 STROKOVNA PRESOJA PRAVILNIKA

3.1 Opredelitev varstva gozdov
Ena glavnih novosti Pravilnika o varstvu gozdov
(2000) je po našem mnenju nova opredelitev področj a
varstva gozdov. To samo po sebi ni slabo, saj je spreminjanje vloge gozda in gozdarstva sočasno z dinamičnimi spremembami v družbi smiselno.
Pojem varstva gozdov je v Pravilniku o varstvu
gozdov (2000) opredeljen širše kot v preteklosti pri nas
in kot v aktualni zakonodaji nekaterih drugih držav.
Tako je na primer v Zakonu o gozdovih iz l. 1985
(58. č len) področje varstva gozdov opredeljeno ožje,
in sicer kot varovanje gozdov pred požari, rastlinskimi
boleznimi in škodljivci ter drugimi škodami.
V avstrijskem zveznem zakonu o gozdovih (Forstgesetz 1975, noveliran I. 1989) je podobno varstvo
gozdov členjeno na naslednja področja:
- varstvo pred gozdnim požarom,
- varstvo pred gozdnimi škodljivci,
- varstvo pred učinki škodljivega onesnaženega ozračja.

Švicarski zvezni zakon o gozdovih iz leta 1991 podvarstva gozdov posebej ne opredeljuje, namenja
pa veliko pozornosti varstvu gozdov pred posegi. V
poglavje o negi in rabi gozdov pa uvršča tudi preprečevanje in poravnavo poškodb gozda. Omenjeni zakon
opredeli vzroke za poškodbe gozda, kot so požar, bolezni, škodljivci in škodlj ive snovi, ki ogrožajo ohranitev gozda (37. člen). Na podlagi besedila švicarskega
zakona o gozdovih je mogoče govoriti o širšem in
ožjem pojmovanju varstva gozdov. V ožjem pomenu
se varstvo gozdov nanaša na prej omenjene poškodbe
gozda, v širšem pa na ohranifev gozda v celoti.
Tudi v praksi dela z gozdovi v Sloveniji je v zadnjih letih razvidno ožje pojmovanje področja varstva
gozdov. Poročilo o delu Zavoda za gozdove in o gozročja
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dovih za leto 1999 uvršča k varstvu gozdov ukrepe,
povezane s podlubniki, požari, poškodbami gozdov po
ujmah, varstvom pred rastlinojedo parkljasto divjadjo
in z boleznimi gozdnega drevja.
3.2 Vprašanje ohranjanja biološkega ravnotežja
Biološkemu ravnotežju namenja pravilnik (2000)
pomembno vlogo (2. člen, Il. poglavje). Opredeljuje ga
kot biotsko ravnovesje vseh živih organizmov v gozdu,
ki se ga zagotavlja z obstojem, raznovrstnostjo, uravnoteženimi odnosi in razvojem avtohtonih organizmov
v gozdu in gozdnem prostoru ter z ohranjanjem pestrih
ekosistemov. Menimo, da je opredelitev biološkega
ravnovesja pomanjkljiva, saj je opredeljena kar z izrazom biotsko ravnovesje, ki se v nadaljnjem tekstu uporablja kot sinonim. Zakon o ohranjanju narave (1999,
3. čl.) opredeljuje naravno ravnovesje kot stanje medsebojno uravnotežen ih odnosov in vplivov živih bitij med
seboj in z njihovimi habitati. Biotska raznovrstnost pa
se po istem zakonu v naravi ohranja prav z ohranjanjem
naravnega ravnovesja (2. čl.). V pravilniku (2000) ta
povezava med biotskim ravnovesjem in pestrosti o sicer
tudi obstaja, vlogi obeh pa sta v primerjavi z besedilom Zakona o ohranjanju narave (1999) zamenjani.
Namen posvečanja pozornosti biološkemu ravnotežju
v pravilniku (2000) ni jasno zapisan.
Nače lno posvečanje pozornosti biološkemu ravnotežju ni problematično. Problem pa se pojavi, ko naj bi
v luči biotskega ravnovesja presojali na primer posege
v gozd in gozdni prostor. Tako v 29. členu pravilnika
(2000) med posege, ki gozd razvrednotijo, sodi tudi
uni čenje ostankov gozda, ki imajo za ohranjanje biotskega ravnovesja l. stopnjo poudarjenosti. Kateri
ostanki gozda pa so to? Poznamo stopnje poudarjenosti
za posamezne funkcije (Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih 1998, 10. čl.), stopnje poudarjenosti biotskega ravnovesja pa nam niso
znane.
Zanimivo je, da pojem biološkega ravnovesja v pravilniku (2000) ni novost. Že prejšnji Zakon o gozdovih iz l. 1985 omenja biološko ravnovesje (62. čl.), ki
pa se ožje navezuje predvsem na vrste prosto živeče
divjadi.
V švicarskem zveznem zakonu o gozdovih iz l.
1991 , ki je v primerjavi z našim aktualnim zakonom
nasploh jedrnato napisan, pojma naravnega ali biološkega ravnovesja ni mogoče zaslediti.
V nekaterih strokovnih virih s tega področja zasledimo kritičen odnos do pojma ravnotežja v naravi. Stabilnost, ki jo pojem ravnotežje implicitno vsebuje, je
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postavljena nasproti dinamiki, ki je običajen
pojav naravnih sistemov (SCHERZfNGER 1997, s.
40). Ravnotežje v naravi je po Scherzingerju (1997, s.
39) megleno opredeljeno stanje, odklone od tega stanja
pa se kljub temu poskuša za vsako ceno preprečiti.
Walker(l989, s. 123) trdi, daje dokazov o ekosistemih
v ravnotežju malo ali pa jih sploh ni. Ravno težno stanje
je po istem avtorju zato težko določiti, hkrati pa celo
velja, da bolj kot je sistem kompleksen in pester, težje
je dolgoročno ohraniti prav vse vrste, ki ga sestavljajo.
Kryštufek ( 1999) trdi, da si je smiselno prizadevati
za ohranitev procesov, in ne stanja. Razmerje med
diverziteto in stabilnostjo sistemov pa po njegovem
mnenju ostaja eno ključnih nerešenih vprašanj ekologije združb. Reichbolf ( 1993) o temi ravnovesja izjemno kritično trdi, da je razlog za različne poglede na
ravnovesje v naravi v tem, da tako ravnovesje sploh
ne obstaja.
Menimo, daje biološko ravnotežje zaradi kompleksnosti teme dejansko težko opredeliti, še težje pa izvajati določila v zvezi s tem, ki po našem mnenju zato v
pravilnik (2000) ne sodijo.
3.3 Varstvo rastlinskih in živalskih vrst
V širšem pomenu varstva gozdov je po našem
mnenju pozitivno, da vsebuje pravilnik (2000) tudi
namero o prilagajanju gospodarjenja v predelih gozda,
ki so posebej pomembni za ohranjanje določenih rastlinskih in živalskih vrst. Po drugi strani paje pozornost
posvečena predvsem redkim in ogroženim vrstam (3.
čl., 5. čl.); divjim parkljarjem, velikim zverem, ujedam,
sovam (8. čl.); zavarovanim vrstam živali (9. čl. ) ter
populacijam živalskih vrst z neugodni mi trendi razvoja
( lO. čl.).
V primeru redkih in ogroženih vrst manjka navedba,
za katere vrste gre. So to vrste, ki so označene s kategorijami ogroženosti po Svetovni zvezi za varstvo narave
(The World Conservation Union- TUCN), med katere
sodijo izumrle, prizadete, ran lj ive in redke vrste (Konvencija o biološki raznovrstnosti, 1997), ali gre za
kakšne druge sezname? Če velja prvo, potem so redke
vrste v bistvu le ena kategorija ogroženih vrst (Inventar
najpomembnejše naravne dediščine 1991). Če velja
drugo, je treba te sezname eksplicitno navesti. Po
novem pa kategorije redek med kategorijami IUCN
sploh ni več (IUCN 1999, cit. Kryštufek 1999). Redkost je po Kryštufku ( 1999) namreč lastnost vsakega
taksona na poti proti izum iranju, zato je posredno izražena znotraj ostalih kategorij. Po Zakonu o ohranjanju
narave iz l. 1999 so ogrožene rastlinske in živalske
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vrste opredeljene kot vrste, katerih obstoj je v nevarnosti, in so kot take opredeljene v rdeč em seznamu
ogroženih rastlinskih ali živalskih vrst (80. č l.).
Pojavi se tudi vprašanj e, ali je posvečanje posebne pozornosti izbranim omenjenim vrstam v skladu s
splošno priznanim ciljem ohranjanja biotske pestrosti.
Dejstvo je, da prav vseh vrst, ki so sestavni del gozdnega ekosistema, ni mogoče evidentirati in spremljati
sprememb v njihovih populacijah. Zato je iskanje bližnjic povsem primerno. Pri izboru vrst bi bilo potrebno upoštevati tudi spoznanja o indikatorskih, ključ
nih, krovnih, ciljnih in drugih vrstah (KRYŠTUFEK
1999, GROZNLK ZEILER 2000). Upoštevanje ogroženih vrst je po eni strani smiselno, po drugi strani pa
spominja pristop bolj na pasivno vlogo gašenja požara
kot na dejavno prilagajanje gospodarjenja z gozdovi in
drugih rab s ciljem ohranjanja biotske pestrosti, ki ima
na načelnih lestvicah prioritet varstva narave in gospodarjenja z naravnimi viri vključ no z gozdom velik
pomen (GROZNIK ZEILER 2000).
5. člen pravi lnika (2000) določa oblikovanje naravnib zatoči šč za redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste. Oblikujejo naj se tako, da se do l očeni predeli prepustijo naravnemu razvoju. Takšno dolo čilo
predpostavlja:
- Naravni razvoj gozda omogoča optimalen življenjski
prostor za vse vrste. To pa seveda ni res (KRAJ ČIČ
1 KLADNIK 1 PERUŠEK 2000). Zlasti ne drži pri
rastlinskih in živalskih vrstah sukcesij, kot je npr.
divji petelin. Pri tako zastavljeni strategiji bodo te
vrste izginjale.
- Vrste so ogrožene zaradi pretiranega poudarjanja ekonomske (lesnoproizvodne) funkcije gozdov. Spet trditev, ki ne zdrži trezne presoje. Naši gozdovi so vsaj
v zadnjih 150 letih v doslej najboljšem stanju, gospodarjenje pa je v zadnjih 50 letil1 najmanj intenzivno. To povzroča zmanjševanje š tevil čn osti vrst,
ki so vezane na slabše gozdove. Naraščanje lesnih
zalog, zmanjševanje mlajših razvojnih faz in zaraščanje opuščenih agrarnih površin temeljito spreminjajo življenjske pogoje rastlin in živali. Dol očene
vrste iz prej presvetljenih in zagrmovljenib gozdov,
ki postajajo vedno bolj polni lesne biomase, izginjajo. Takšni pristopi vodijo v homogenizacijo gozdnih
sestoj ev in vrstno obubožanje (ZEILER in sod. 1999,
SUCHANT 1BARlTZ 2000, KRAJČIČ 1KLADNIK
1 PERUŠEK 2000).

in

Ukrepi, ki bi dejansko omogočali ohranjanje vrst
pestrosti, bi bili aktivno oblikovanje

povečeva nje
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njihovega življenjskega prostora na podlagi vedenja o
ekologiji posameznih vrst in zastavljenih ciljev gospodarjenj a z gozdom. Ta aktivnost bi se morala odraziti :
- pri načrtovanju (v gozdnogospodarskem načrtu zlasti
na območni ravni), kjer bi določi li najprimernejša
obm očja za posamezne vrste in predpisali ukrepe,
kako doseči vrsti (ali vrstam) primeren habitat;
- pri oblikovanju tako določenih habitatov, ponekod s
sekiro, drugod s prepuščanjem naravnemu razvoju,
ponekod pa tudi z drugimi ukrepi.
Takšni ukrepi bi morali biti odraz strokovne usposobljenosti gozdarja. Ta pa ima za svoje odločitve verjetno premalo specialisti čn ega znanja, zato pri določe
nih problemih potrebuje znanje specialista. Odloč itev
pa mora ostati v rokah gozdarja, ki mora imeti celosten
pogled na gozd.
Javna gozdarska služba mora skladno z 9. členom
pravilnika (2000) na posebnem obrazcu sestaviti letno
poročilo o spremljanju stanja populacij živali in biotopov, in sicer s štetjem najdenih sledi, kadavrov, izbljuvkov, iztrebkov, zasedenosti brlogov in gnezdišč, gnezdnic in dupel, ki ga zagotovi s sprotnim si stem ati čnim
opazovanjem pri nadzoru gozda. Zakonodajalec oč itno
predvideva, da bo do teh podatkov prišel brez dodatne porabe časa, da bodo delavci Zavoda za gozdove
kar mimogrede in z lahkoto evidentirali te dogodke.
Metode štetja populacij so za posamezne vrste živali
specifi čne injihje pri posamezni vrsti več (POKORNY
2000). Nesistemati čno zbrani podatki, ki bi jih javna
gozdarska služba npr. še lahko zbirala vzporedno z nadzorom gozda, ne dajejo zanesljivih informacij . Sistematič no spremljanje števi l čnosti pa zahteva opredelitev metode spremljanja, usposobljene ljudi in čas ter
s tem denar. Poznavanje in raz ločeva nje posameznih
živalskih vrst, njihovih sledi, izbljuvkov, iztrebkov itd.
je popolnoma novo znanje, ki ga povprečen gozdar
zagotovo ne obvlada. Tisti gozdarji, ki ta znanja imajo,
so si jih pridobili z lastnim dodatnim angažiranjem. Za
verodostojne podatke siste matič no in hkrati sprotno
opazovanj e ni možno. Tako evidentirani podatki lahko
pripomorejo k bolj ali manj grobi predstavi o prisotnosti vrst. Zato predlagamo, naj podrobnejše spremljanje,
če je potrebno, opravljajo strokovnjaki za posamezne
živalske vrste ali skupine živalskih vrst z verificiranirni
metodami. Zanje naj naroč nik , če želi imeti podatke,
zagotovi dodaten denar in šolanje.
V pravilniku (2000) so z vidika izvajanja del v gozdovih posebej omenjene nekatere vrste, kot so kozača,
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divji petelin, zlatovranka, ris, vidra in druge (14. čl.). V
nadaljevanju so določene natančne razdalje in časovni
interval, znotraj katerih naj se zaradi varstva teb vrst ne
bi izvajalo gozdnih del. Te usmeritve za izvajanje gozdnih del morajo biti v skladu s pravilnikom (2000) sestavni del gozdnogojitvenega načrta in odločbe, izdane
na podlagi 17. člena Zakona o gozdovih {1993).
Upoštevanje teh usmeritev bo na izbrane vrste verjetno vplivalo pozitivno. Poboljšaj (2000) se je na pravilnik (2000) odzvala pozitivno, predvsem na namen
ohranjanja mokrišč in vodnih površin v gozdu ( 17.
člen) ter izvajanja primerne ureditve prometnega
režima na odsekih gozdnih cest, kjer potekajo množične selitve dvoživk (14. č len). Po mnenju avtorice
so na ta način že pripravljene splošne usmeritve za
upravljanje s habitati in populacijami dvoživk v gozdovih.
Glede na dejstvo, da velja Pravilnik o varstvu
gozdov od 12. 10. 2000, pa se pojavi vprašanje, ali so
delavci javne gozdarske službe res že usposobljeni za
izvajanje določil tega zakonskega predpisa. Menimo,
da povprečen gozdar znaten del omenjenih vrst sploh
ne pozna ali pa vsaj nima natančnega pregleda o lociranosti gnezd, legel. Odkritje le-teb je največkrat le
splet okoliščin.
V 14. členu pravilnika (2000) je tudi zapisano, da
je treba v primeru ugotovitve sprememb na območju
predvidenih del ustrezno dopolniti gozdnogojitveni
načrt in odločbo . To se nam zdi nepotrebno povečeva
nj e pisarniškega dela, saj gre za dinamična dogajanja.
Samica risa tako na primer ob zaznavi nevarnosti prenese mladiče na drug skrit kraj (ČOP 1986). V takem
primeru, ob predpostavki, da smo leglo seveda sploh
odkrili, je torej treba dopolniti gozdnogojitveni načrt
in od l očbo.
Zmanjšanje motenj s strani gospoda!jenja z gozdom
verjetno pozitivno vpliva na nekatere živalske vrste.
Vendar menimo, da pretirano poudarjanje motenj
zaradi prisotnosti človeka v gozdu zasenči druge vidike
(na primer kakovost življenjskega prostora, vprašanje
medvrstnih odnosov), pomembne za ohranjanje posameznih vrst.
15. člen določa, da na rastiščih redkih in ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst ni dovoljeno zbirati in vlačiti gozdnih lesnih sortimentov ter graditi cest, vlak
ali žičnih linij. Že v naslednjem odstavku pa piše, da
mora biti gospodarjenje na teh istih mestih prilagojeno
tem vrstam in določeno v gozdnogojitvenem načrtu.
Zastavlja se vprašanje, kakšno naj bo prilagojeno gospodarjenje, če je prepovedano zbiranje in vlačenje lesa.

Potem je tudi posek brez smisla. S tem pa ne moremo
več

govoriti o gospodarjenju.
25. člen pravilnika (2000) zavezuje Zavod za gozdove, da izdeluje letna poročila o stanju in razvoju
populacij živih organizmov, ki jih je dovoljeno nabirati
ali drugače izkoriščati. Določi lo žal ne pove, kako to
storiti (ne določa metod, niti ne pooblašča neke institucije, da jih določi), niti ne vsebuje kriterijev in do ločil,
kdaj je stanje populacij tako slabo, da se lahko nabiranje omeji. Stvar je torej prepuščena prosti presoji,
katere rezultat je lahko le nesistematičnost in splošna
nestrokovnost.
3.4 Varstvo pred posegi v gozd in gozdni prostor

V pravilniku (2000) je podobno kot v švicarskem
zveznem zakonu o gozdovih (1991) v okviru varstva
gozdov v širšem smislu precej pozornosti posvečene
tudi posegom v gozd in gozdni prostor (VI. poglavje).
Zanimivo je, da v prilogi pravilnika (2000, PVG VV!) ni več govora o gozdnem prostoru, temveč kar o
prostoru na splošno. V preglednici letnega poroč ila o
posegih v prostoru je tako na prvem mestu posek posamičnih dreves v agrarni krajini. Skrb za posamezna
drevesa in skupine dreves v prostoru je sicer izražena
že v Zakonu o gozdovih ( 1993, npr. l. čl., 11. čl., 20.
č l.) . Zaposleni na področju gozdarstva teh določi l v
praksi zaenkrat še ne uresničujejo. Morda je prvi korak
v tej smeri res evidentiranje poseka, ki ga predpisuje
pravilnik (2000). Po drugi strani pa gre ponovno za
precej pasiven pristop, ki po našem mnenju ni dober.
Zaradi razvoja infrastrukture, nenadzorovane urbanizacije, intenziviranja kmetijstva in drugih posegov
prihaja do drobljenja prej sklenjenih območij oziroma
do fragmentacije ekositemov in habitatov (Konvencija
o biološki raznovrstnosti, 1997). Po Kryštufku ( 1999)
je fragmentacija osnovna grožnja biotski pestrosti, ker
so majhne in izolirane populacije bolj dovzetne za
vplive vseh drugih negativnih dejavnikov. Zato je razmišljanje o negativnih posledicah teh procesov gotovo
primerno. V 29. členu pravilnika (2000) je razkosanje
gozda na več delov, tako da posamezni deli ne morejo
več zagotavljati funkcij, ki so v prostoru nujno potrebne, uvrščeno med posege, ki razvrednotijo gozd in
gozdni prostor. Zveni sicer logično, menimo pa, da je
določevanje nujno potrebnih funkcij gozda v prostoru
kar težavno, če ne kar nemogoče.
Nadalje je v istem čl enu omenjeno, da gozd in
gozdni prostor razvrednotijo tudi posegi, ki presekajo
migracijske poti prosto živečih živali, ki jih ni možno
nadomestiti. Načelno se nam zdi zadeva smiselna,
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dejansko pa precej neživljenjska, saj zaenkrat v večini
primerov s takimi podatki ne razpolagamo.
Na koncu 29. člena so med procese razvrednotenja
uvrščen i tudi vsi posegi, ki unič ujejo specifič ne življenjske prostore prosto živ ečih živali, rastlin ali gliv.
Menimo, da gre tu za izredno široko opredelitev, saj
najbrž ni posega, ki ne bi tako ali drugače uni čil vsaj
kakšen specifičen življenjski prostor omenjenih živih
bitij.
V istem členu se pojavljajo nejasnosti tudi pri določilih , ki opredeljujejo posege, ki gozd razvrednotijo.
Zastavljajo se naslednja vprašanja:
- Kaj pomeni, da gozd ne funkcionira več kot ekosistem?
- Kdaj so posegi v vodotoke tako veliki, da ogrožajo
rastlinske ali živalske vrste?
- 30 % katerih investicijskih stroškov smejo predstavljati stroški preprečevanja erozijskih procesov?
Pravilnik (2000) dopu šča razmeroma pestro interpretacijo določil v odvisnosti od posameznikovega gledanja na gozd in zato ustvarja veliko nejasnosti. Strokovnost je tako ponovno zelo vprašljiva.
Priloga pravilnika (2000, PVG-VIli), ki določa potrebno evidenco za posege v gozd in gozdni prostor, je
zelo obsežna. Če jo želimo izpolniti s kakovostnimi
podatki, zahteva ogromno dela. Poleg tega zahteva tudi
evidentiranje posegov, ki:
- sodijo v agrarno krajino (npr. posek posamičnih
dreves - kako to zasledovati v agrarni krajini, je
časovn o in metodološko vprašanje -,posek omejka,
agromelioracije, hidroregulacije in hidromelioracije,
obnova jarkov na travnikih, intenzivno kmetijstvo
itd.),
- so nenavadni (npr. štetje nizkih preletov zračnih
plovil izven rednih prog, evidentiranje črnih gradenj
izven naselij, kjer vpišemo število objektov, ki so po
naši presoji zgrajeni brez dovoljenj itd.).
Po našem mnenju bo večina tako zbranih podatkov
slabe kakovosti. Hkrati zahteva od gozda~ev, da se
začnej o intenzivno ukvarjati tudi z vprašanji s področ ij
kmetijstva in urbanizma ter prevzemati vlogo urbanisti čnih inš pekto~ ev. Priloga je navzdol odprta, kar
pomeni, da dodatne naloge ve~etno še sledijo.
3.5 Vprašanje učinkovitega nadzora

V pravilniku (2000) je tudi nekaj d oločil, ki jih
bo mogoče uresničevati le z večjim obsegom nadzora
gozda in gozdnega prostora. Uresni čevanj e nadzora na
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primer nad nabiranjem mahov in zeinatih rastlin, ki je
podrobno določeno v 23. čl e nu pravilnika (2000), po
našem mnenju ni uresnič ljivo. Trenutno se zaposleni na
področju gozdarstva še vedno sreč uj ejo celo s problemom nadzora poseka dreves (Poročilo o delu ZGS za
leto 1999), zato menimo, da je do učinkovitega nadzora
nad nabiranjem mahov in zelišč še dolga pot.
Nadzor uresni čevanja določb Zakona o gozdovih
(1993) in na njegovi podlagi izdanih predpisov je po
75. č lenu v rokah gozdarskil1 inšpekto* v. Posege v
gozdni prostor pa nadzirajo tudi drugi in špekto~i v
okviru svojih pooblastil, zadeve v zvezi s požari tudi
požarni inšpektorji in organi za notranj e zadeve. Po
Zakonu o ohranjanju narave (1999, 155. čl.) neposredni
nadzor poleg inšpektorjev izvajajo tudi naravovarstveni
nadzorniki, ki imajo med drugim pravico kršilca določ il tega zakona na kraju samem kaznovati z denarno
kaznijo. Verjetno ni povsem i zključeno, da bodo nekoč
pooblastila za neposredni nadzor prejeli tudi zaposleni
Zavoda za gozdove Slovenije. Za res učinkovit nadzor
pa bo treba razmisliti tudi o delu v popoldanskem in
večernem času, ob koncih tedna in med prazniki, za
kar bi bila potrebna sprememba organizacije, rezultati
pa bi bili vprašljivi.
4 SKLEPNE UGOTOVITVE

Varstvo gozdov je v pred kratkim izdanem pravilniku (2000) opredeljeno zelo široko in ambiciozno. To
samo po sebi ni slabo. Ni pa dobro, če je nek pravni akt
neživljenjski in ga bo zato težko ures n ičevati.
Pravilnik o varstvu gozdov (2000) je izvršilni predpis, ki naj bi določal , kako izvajati dela v gozdovih in
pogoje za drugo rabo gozdov. Očitno so ga sestavljali
strokovnjaki za posamezna področja, ki so upoštevali
predvsem svoja področja. Pri tem so po našem mnenju
pozabili, da temelji izvajanje pravilnika (2000) na gozdarju širokega profila, v glavnem gre za revirnega gazdarj a, od katerega naenkrat zahtevamo spec ialistična
znanja. Napač na je tudi domneva, da lahko opravila,
ki jih zahteva pravilnik (2000), opravimo sočasno ob
drugem delu. Ogromna poraba časa za izpolnjevanje
do ločil tega pravilnika odvrača gozdarja od drugih gozdarskih del kot so npr. načrtovanje, odkazilo, svetovanj e. To je približno tako, kot če bi nenadoma želeli od
splošnih zdravnikov dobiti podatke s področja speciali s tičnih preiskav. Te naj bi splošni zdravnik večinoma
pridobil kar sproti, pri splošnem pregledu pacienta.
Zastavlja se tudi vprašanje, kakšna bo usoda in
korist od gore podatkov dvomlj ive kakovosti. Ana-
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liza pravilnika (2000) je pokazala, da je le-ta sporen.
Tako:
- ponekod posega na zakonodaj no področje,
- presega okvire, ki mujihje določil Zakon o gozdovih
(1993),
- določa obveznosti Zavoda za gozdove Slovenije, ki
povečujejo njegove z zakonom določene naloge in so
v nasprotju s temeljnimi zahtevami stroke po kakovostnem in strokovnem delu.
Skladno z rezultati analize in pravno teorijo ugotavljamo, da povzroča pravilnik (2000) velika nasprotja
med naravnim in pozitivnim pravom. Izhodišče naravnega prava je, da je večno in nespremenljivo, da je
splošno veljavno, vsebinsko pravilno, da ga je mogoče
spoznati z razumom in da je nadrejeno pozitivnemu
pravu. Pozitivno pravo je časovno, krajevno in personalno omejeno, njegovi ustvarjalci so ljudje, po vsebinski plati pa vsebuje pravila, ki so le bolj ali manj
popolna in pravična. Pravna teorija pravi, da imajo
naslovljenci pozitivnega prava v primeru, ko je vsebinska nepravilnost med naravnim pravom in pozitivnim
pravom očitna in neznosna, pravico do upora (PAVČNIK 1999).
Zato predlagamo, da:
- minister razveljavi določila pravilnika (2000), ki so v
neskladju z njegovimi pristojnostmi, ki onemogočajo
strokovno delo in nepooblaščeno povečujejo naloge
Zavoda za gozdove;
- vodstvo Zavoda za gozdove, ki je kot organizacija v
izvajanje pravilnika (2000) najbolj vključena, sproži
postopek za njegovo spremembo.
Če do predlaganih ukrepov ne bo prišlo, predvidevamo dve možni smeri razvoja:
-javna gozdarska služba bo pravilnik (2000) izpolnjevala površno, brez ustrezne strokovne odgovornosti,
kar za stroko seveda ni dobro;
- pravilnika (2000) javna gozdarska služba ne bo izvajala v celoti, kar pomeni kršitev veljavnega prava
in s tem ogrožanje pravne varnosti, ki je temeljna
pravna vrednota (PAVČNIK 1999); izvajanje samo
tistih pravnih določil , ki nam ustrezajo, vodi v pravni
voluntarizem in brezpravje.

Zavedamo se, da je oblikovanje takega podzakonskega predpisa zahtevna naloga. Gotovo so se sami
snovalci pravilnika (2000) znašli pred dilemami in
vprašanji, kot so splošne usmeritve za ohranjanje vrst
ali konkretne usmeritve za določene vrste ter uresničlji-
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vost predpisa. Očitno je, da so bili vsaj glede slednjega
precej optimistični v smislu, če ne danes, pa jutri, če
ne letos, pa drugo leto, desetletje.
Pravni predpisi so v praksi pri uveljavljanju novih
pravil igre gotovo v oporo. Po dmgi strani pa lahko
preveč oddaljeni in neuresničljivi cilji delujejo tudi
negativno. Menimo, da so spremembe v gozdarstvu
Slovenije vsekakor dobrodošle, da pa bi jih bilo potrebno uvajati postopno. Smer sprememb v gozdarstvu v
smislu večjega upoštevanja vseh rastlinskih in živalskih
vrst, in ne le dreves in divjacli ter škodljivcev se nam zdi
v času prizadevanj za ohranjanje biotske pestrosti hkrati
s trajnostnim upravljanjem z gozdom kot naravnim
virom pozitivna in vsekakor pomembna. Vprašljiv pa
se nam zdi način izvajanja teh sprememb.
5 POVZETEK

V Pravilniku o varstvu gozdov (2000) je področje
varstva gozdov opredeljeno širše kot v preteklosti in
kot v nekaterih dmgih državah. Pravilnik tako prinaša
številne novosti, ki smo jih presodili s pravnega in strokovnega vidika. Preučili smo hierarhično usklajenost
pravilnika in.njegovo usklajenost z obstoječo zakonodajo. Ugotovili smo, da vsebina pravilnika presega
pooblastila, ki so bila določena z Zakonom o gozdovih
(1993). Določila pravilnika so v nasprotju z določili
Uredbe o varstvu samoniklih gliv (1998). Strokovna
analiza pravilnika opozarja na dejstvo, da bo nekatera določi la težko ali celo nemogoče izvajati. Zaradi
kompleksnosti vprašanja biološkega ravnotežja bo tako
težko določati dele gozda s prvo stopnjo poudatjenosti
biološkega ravnotežja. Varstvo rastlinskih in živalskih
vrst posveča pozornost predvsem redkim in ogroženim
ter nekaterim drugim vrstam, pri ukrepih za ohranjanje
vrst pa pravilnik poudarja prepuščanje gozda naravnemu razvoju ter izvajanje del v gozdu na določeni
razdalji in v določenem časovnem obdobju. Varstvo
gozdov po novem vsebuje tudi varstvo pred posegi v
gozd, nekatera določila pravilnika v zvezi s tem pa bo
težko izvajati, ker so napisana preveč načelno . Ugotovili smo, da bo za učinkovito izvajanje določil pravilnika potreben precej večji obseg dela in nadzora,
in sicer predvsem zaposlenih na Zavodu za gozdove
Slovenije. V celoti menimo, da pri Pravilniku o varstvu gozdov (2000) ni sporna nova smer sprememb v
gozdarstvu, ki jih prinaša, temveč načelen pristop, ki
ga bo v praksi težko ali celo nemogoče uresničevati.
Predlagamo, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano spremeni ali razveljavi sporna določila.
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Vesti z Zavoda za gozdo\ e Slovenije
Predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS),
Andrej Kermavnar, direktor, in Iztok Ožbolt, vodja
gojitvenega lovišča Medved, sta se konec januaija 2001
na povabilo direktoda Hrvatskih šuma, g. Željka Ledinskega, udeležila srečanja na Hrvaškem, na katerem so
gostitelji predstavili sistem gozdarstva na Hrvaškem in
sistem upravljanja državnih Jovišč. Srečanja se je udeležil tudi g. Željko Rendulic, državni sekretar Hrvaške
za gozdarstvo, in prof. dr. Ivica Grbac, dekan zagrebške
gozdarske fakultete, prisotni pa so bili tudi povabljeni
udeleženci s Češke.
Svet ZGS je na zadnji seji dne 2. 3. 2001 sprejel
poročilo o delu in finančno poročilo ZGS ter poroč ilo
o gozdovih za leto 2000. Poročilo o delu ZGS zajema
dejavnosti na področju stikov z lastniki gozdov in javnostjo, gozdnogospodarskega načrtovanja, gojenja in
varstva gozdov, gozdne tehnike in prometnic, gozdnih
živali in lovstva, informatike, kadrovskih in finančnih
zadev. Poročilo o gozdovih zajema podatke o gozdnih
fond ih, opravljenih gojitvenih in varstvenih delih, sanaciji poškodovanih gozdov, urejenosti gozdnih delovišč,
gozdnih prometnicah, divjadi in drugih gozdnih živalih
ter o vlaganjih v gozdove.
V začetku marca 200 lje Oddelek za gojenje in varstvo gozdov ZGS izpeljal 9. sejo semenarjev in drevesni čarjev, ki se je poleg predstavnikov ZGS in GIS
udeležujejo predstavniki vseh gozdnih semenarn in
drevesnic, preko katerih ZGS zagotavlja oskrbo z gozdnim reprodukcijskim materialom za potrebe obnove
gozda. Sestanek je bil namenjen letošnjim aktivnostim
v zvezi z vzgojo sadik, z zbiranjem semena, z oskrbo z
gozdnim reprodukcijskim materialom in javnemu naroči lu za vzgojo in dobavo semena in sadik. Predstavljen
je bil tudi predlog Zakona o gozdnem reprodukcijskem
materialu.
Na strokovni obisk je prišla ga. Eija Pitkan en, predstavnica forestry Emergency and Rehabilitation, FAO
ECU, ki deluje na Kosovu. Na Oddelku za gojenje in
varstvo gozdov ZGS so jo seznanili s predpisi s področja gozdarstva v Sloveniji, z organizacijsko ureditvijo,
s konceptom usmerjanja razvoja gozdov in s področjem oskrbe slovenskih gozdov z gozdnim reprodukcijskim materialom za potrebe obnove gozda s sadnjo
in setvijo.
Vodjo oddelka za gozdno tehniko ZGS, Jureta
Beguša, je mednarodna organizacija IUFRO imenovala za podpredsednika delovne skupine za gozdarsko
svetovanje.
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Projekt oziroma mednarodni seminar Graditev
kapacitet za izboljšanje stikov z lastniki gozdov in javnostjo, ki je bil v letu 2000 uspešno izveden v Sloveniji
v sodelovanju ZGS in FAO, se v letu 2001 nadaljuje z
dvema seminarjema. Izvajajo ga trenerji ZGS, ki so se
leta 2000 usposabljali na Bledu. Tema je vključevanje
lastnikov gozdov in javnosti v gozdnogospodarsko in
gozdnogojitveno načrtovanje. V planu je širitev projekta na srednjeevropsko in vzhodnoevropsko regijo.
Izobraževanje lastnikov gozdov za gozdno tehniko
teče po programu, ki je objavljen na spletni strani ZGS,
http://www.gov.si/zgs-sfs/.
V februarju 2001 je bila na področju gozdne tehnike
v ZGS izdelana analiza vhodov za normative za sečnjo
in spravilo lesa. Pri vzdrževanju gozdnih cest je trenutno
v ZGS v ospredju izbor izvajalcev za izvedbo del.
Dne 23. januarja 2001 se je prvič sestala nova komisije za evropske pešpoti v Sloveniji (KEUPS), ki jo
sestavljajo:
-Uroš Vidovič in Tone Tomše, predstavnika Planinske
zveze Slovenije,
-mag. Janez Pogačnik in Darij Vouk, predstavnika
Turisti čne zveze Slovenije,
-dr. David Hladnik in Janez Konečnik, predstavnika
Zveze gozdarskih društev Slovenije,
-Bojan Kocjan in Tone Lesnik, predstavnika ZGS.
Predsednik KEUPS je Tone Lesnik, podpredsednik
Janez Konečnik, tajnik pa Bojan Kocjan.
Teden gozdov 2001 z motom Gozd in turizem se bo
v nedeljo, 27. maja 2001, z uvodno prireditvijo
Evropohoda 2001 v Hodošu, ko bomo od madžarskih
organizatorjev prejeli evrofon. Teden gozdov se bo uradno
končal v soboto, 2. junija. Evrofon, štafeta z mikrofonom,
pa bo ob spre mljajočih lokalnih prireditvah potoval po
Sloveniji, po E7 in E6, do 2l.junija, ko ga bomo predali
avstrijskim popotnikom na mejnem prehodu Radlje. Pri
organizaciji lokalnih prireditev bodo sodelovali predstavniki meddruštvenih odborov planinskih društev, predsedniki regijskih turističnih zvez, predstavniki gozdarskih
društev, predstavniki ZGS in občin.
Na pohod smo povabili planinska, gozdarska, turistična društva in občine. Informacije oziroma prijave za
udeležbo sprejema predstavnik Planinske zveze Slovenije, Uroš Vidovič (Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, Ljubljana). Zaenkrat so se odzvala predvsem
planinska društva.
Tone Lesnik
pričel
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Gozdarski inštitut Slovenij e
Kljub temu da je čas ob koncu in začetku leta vsaj
ponavadi predvsem namenjen izdelavi poročil o delu
v preteklem letu in načrtov za aktivnosti v prihodnjem
letu, ni minil brez zanimivih dogodkov.
Prav za valentinovo ( 14. februar) smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije pripravili dan odprtih vrat.
Tako smo lahko tudi širši javnosti (vsaj tisti, ki se je
tega dogodka udeležila) predstavili del naše dejavnosti
in aktivnosti, ki trenutno potekajo. Ker za Valentina
velja rek, da ima ključ do korenin, smo ta dan izkoristili
tudi za predstavitev monografije Rizosfera, ki je nastala
ob zaključku projekta Raziskave gozdnih tal in rizosfere
ter vpliv na nekatere .fiziološke parametre gozdnega
drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih
in razvojnih fazah gozda, ki sta ga v letih 1996 do 1998

financirala Ministrstvo za znanost in tehnologijo in
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nekoliko bolj sveža oziroma aktualna je vest o delavnici Monitoring gozdnih ekosistemov -popis zdravstvenega stanja gozdov v letu 2000, ki je potekala 29.
marca. V letu 2000 je Gozdarski inštitut Slovenije v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije opravil
že 5. vel iki popis poškodb gozdnega drevja na mreži
4 x 4 km. Od prvega popisa umiranja gozdov v letu
1985 smo metodo izpopolnjevali in jo preoblikovali v
celostni monitoring gozdnih ekosistemov. Tako smo
na delavnici poleg podrobne predstavitve rezultatov
popisa predstavili še nekatere druge znač i lnosti razvoja
okolja in gozdov v preteklih petih letih.
V Galeriji Gozdarskega inštituta trenutno razstavlja
svoja dela Jožica Medle. Dela, ki so na ogled še do 6.
aprila 2001 , so zanimiva že zato (vsaj za gozdarje),
ker likovnica kot podlago za slikanje uporablja les.
Vabljeni!
Robert Mavsar

Rezultati fotografskega natečaja Živali v gozdu
Na natečaj za izbor fotografij za naslovnice Gozdarskega vestnika v letu 200 l se je odzvalo 9 avt01jev s skupno
109 izdelki, od tega 94 diapozitivi in 15 fotografijami. Komisija je od l očila, da prejme nagrado za fotografijo
leta 200 1 fotografija Mali skovik avt01ja pod šifro HCN. Fotografija bo odkupljena za 15.000 SIT bruto, avtor
pa bo dobil tudi možnost samostojne razstave v galeriji GIS v letu 200 l.
Poleg fotografije leta je komisija za naslovnice Gozdarskega vestnika v letu 200 l izbrala posnetke naslednjih
avtorjev: Lojzeta Skvarče (3 fotografije), Janeza Konečnika (2 fotografiji) in avtorja pod šifro HCN (2 fotografiji).
Fotografije za naslovnice bodo odkupljene po 10.000 SIT bruto.
Izmed preostalih fotografij uredništvo Gozdarskega vestnika ne bo odkupilo nobene.
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Zahvaljujemo se vsem sodelujočim na natečaju in čestitamo nagrajenim avtorjem. Vaše izdelke vam bomo
vrnili v pisarni ZGDS, Večna pot 2, Ljubljana.
Uredništvo GV

~
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Svibno - neokrnjeno podeželje

srečn ih

ljudi

Nc, cnka BOGATAJ*, Jože PRAH**
Vloga gozdar.ja se spreminja, kar revimi gozdar.ji
najbolj občutimo ob dnevnih stikih z ljudmi in ritmom
vaškega dogajanja, katerega del smo. V okviru Zavoda
za gozdove se za kakovostno vzajemno sodelovanje
z lastniki dokazujemo s strokovnimi znanji, vse bolj
pa tudi s ponudbo drugih uslug in sposobnosti . Tako
smo se v okviru Oddelka za stike z javnostjo in razvoj
podeželja gozdarji iz Ribnice, Kočevja, Brežic, Kranja,
Železnikov, Sežane, Maribora, Rogaške Slatine, Postojne in Radelj skupaj s predstavniki Kmetijske svetovalne službe usposobili za delo v študijskih krožkih.
Iskano obliko neformalnega učenja in druženja, ki
jo razvija Andragoški center Slovenije, smo želeli uporabiti za skupno iskanje razvojnih priložnosti našega
kraja in ob tem uveljaviti vlogo Zavoda za gozdove
pri razvoju podeželja. Andragoški center Slovenije je
študijske krožke uveljavil že na številnih strokovnih
področjih, pred dobrim letom paje k sodelovanju povabil tudi kmetijce in gozdar.je. Po tradiciji ti stroki kljub
skupnemu upravnemu in izobraževalnemu krovu sicer
nista bili vajeni skupnih korakov, vendar sta obe prepoznali svoje primerjalne prednosti pred drugimi, ki v razvoju podeželja i ščejo svoje priložnosti. Prvemu koraku,
usposabljanju za mentorje, je sledil drug, izvedba študijskih krožkov. Med gozdarji sem ta korak utrl inž.
Jože Prah, KE Radeče, OE Brežice. Finančno so delovanje študijskega krožka podprli območna in centralna
enota ZGS pa tudi vrsta sponzorjev (Občina Radeče,
Krajevna skupnost Svibno, Trgovina Rutar-Svibno,
Aktiv kmečkih žena in gospod Friderik Žonta).
Študijski krožek je dobil ime Svibno, in sicer po
razloženem hribovskem naselju nad potokom Sopota,
med Grajskim (643 m) in Legnanskim hribom (7 15
m) blizu Radeč pri Zidanem mostu. O burni zgodovini
Svibna pričajo ostanki gradu iz leta 1100 in od daleč
opazna župnijska cerkev, ki je bila od nekdaj sedež
prafare. Gozdnatost je 70-odstotna. V kraju je bil
sedež deželnega sodišča in okraja, imeli so tudi svojega župana. Večina od 130 gospodinjstev se preživlja
s kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo, vendar
hodijo po zaslužek tudi v dolino. Zaslužek je vedno
slabši in zlasti mladim je težko. Možnost kakovostnega
premika smo v študijskem krožku prepoznali v ljudeh

samih. V njih smo skušali spodbuditi prepoznavanje
svoje vrednosti, svojih prednosti. Študijski krožek je
pričelo dvanajst krajanov in članov Društva podeželske mladine Laško-Radeče . Presenetila je različno st
nazorov, starosti in izobrazbe, toda nad njo smo bili že
naslednji hip navdušeni, kajti predstavljali smo pravo
sliko podeželja v malem, pestrega in nikoli izživetega.
Srečanja so potekala ob sobotah in nedeljah zvečer.
Na začetku zastavljena vprašanja - kaj bomo naredili,
kako bomo to predstavili, kaj bomo v okolju dosegli,
kaj se bomo naučili, kaj bomo spremenili pri sebi, s
čim bi se radi spremenili - so postala odgovori - naš
cilj. Svibno smo želeli spoznati z zgodovinskega, naravnega, turističnega, kulturnega vidika in še mnogih
drugih, kijih dotlej nismo poznali. Želeli smo obogatiti
sebe in svoje dosežke ponuditi sokrajanom ter širši javnosti. Vsako naše srečanje je imelo novo nalogo, novo
vlogo. Srečanja smo nadgradili z ogledi in ekskurzijo,
kar nas je zbližalo in nam omogoč i lo prenos svojih
spoznanj na druge. Na zaključni prireditvi, ki je sovpadala s Tednom vseživljenskega učenj a, se je zbralo
blizu 300 ljudi, ki so z navdušenjem prisluhnili našim
ugotovitvam o bogati zgodovinski dediščini kraja, njegovih naravnih znarnenitostih ter možnostih razvoja
obrti in turizma. Po predstavitvi, ki je v sliki in besedi
potekala v farni cerkvi, smo se zbrali na dvorišču ob
moštu, jabolčniku, kostanju in domačem pecivu ter
pesmi in harmoniki.
Izkušnja študijskega krožka Svibno, natisnjena v
obliki lične zgibanke v obliki svibenskega grba, potrjuje dve temeljni usmeritvi: l. usmeritev Zavoda za
gozdove, ki vidi v prebivalcih podeželja več kot le
vlogo lastnika gozdov, ter 2. usmeritev Andragoškega
centra Slovenije, ki omogoča in spodbuja izobraževanje odraslih tudi tam, kjer drugih izobraževalnih možnosti ni. Oboje pa je v času izzivov, ki ga živimo, ne
le potreba, temveč tudi že nujnost. Odziv nanjo potrjujejo rezultati skupnega dela centralne enote Zavoda
za gozdove, območne enote Brežice ter Andragoškega
cenh·a Slovenije. Slednji so strokovno, finančno in
organizacijsko omogočili delovanje študijskega krožka
Svibno, ki gaje skupaj s krožkarji zasnoval in izpeljal
inž. Jože Prah.

*mag., N. B., univ. dipl. inž. gozd., Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, SLO
** J. P., inž. gozd., ZGS OE Brežice, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, SLO
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Otvoritveno delovno srečanje vseh udeležencev
mednarodnega projekta NAT-MAN (Nature-based
Management of Beecb in Europe - a Multifunctional
Approach to Forestry) je potekalo od 6. do I l. maja
2000 v Kočevju. Srečanje je organizirala Katedra za
gojenje gozdov na gozdarskem oddelku Biotehniške
fakultete, ki je tudi ena od pobudnikov projekta.
Srečanja se je udeležilo 35 raziskovalcev iz šestih
evropskih držav: Danske, Nizozemske, Velike Britanije, Madžarske, Nemčije in Slovenije. Glavni nameni
prvega srečanja so bili spoznavanje partnerjev in projekta, razvoj enotne metodologije dela in spoznavanje problematike gospodarjenja z bukovimi gozdovi
v Sloveniji.
Udeleženci projekta, ki prihajajo iz 11 različnih raziskovalnih ustanov, so se v soboto zbrali v enem od
hotelov v Kočevju. Otvoritev se je začela z glasbenim
nastopom in razstavo s]jk, kasneje pa so nekaj osnovnih
informacij o slovenskem raziskovalnem delu, gozdu
in gozdarstvu podali vabljeni predavatelji in ugledni
gostje dr. Miloš Komac (Ministrstvo za znanost in
tehnologijo), mag. Živan Veselič (Zavod za gozdove
Sloveillje), mag. Črtomir Vi lhar (Grča, d. o. o.) in dr.
Dušan Mlinšek (Biotehniška fakulteta).
Delovni del sreča nj a se je začel v nedeljo s plenarnim zasedanjem. Najprej je glavni koordinator, g. Jens
Emborg, predstavil delovni načrt in strukturo projekta,
potem pa so vodje delovnih paketov predstavili še delo
v posameznih skupinah.
Projekt je po vsebini razdeljen na 14 delovnih paketov. Katedra za gojenje gozdov sodeluje v paketih 2, 8,
10, li , 13, 14 in vodi delovni paket 3, ki se ukvarja z
analizo vrzeli v naravnem in gospodarskem gozdu. Pri
projektu sodelujeta tudi Gozdarski inštitut Slovenije in
Zavod za gozdove Slovenije. Teme delovnih paketov
so: ugotavljanje naravne razširjenosti bukovih gozdov
v Evropi v preteklosti (palinološke analize), sedanje
stanje v bukovib gozdovih (naravno pomlajevanje, sestojna dinamika, razvojne faze, naravne motnje), odmrla
lesna masa (pomen za biotsko pestrost, pomen za kroženje hranilnih snovi), sestoj no, krajinsko in ekonomsko modeliranje itd. Kljub enotni metodologiji se bodo
glavni poudarki raziskovalnega dela med državami
• D. R., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO
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razlikovali. Države zahodne Evrope imajo ~re01€1Tle
predvsem s pomlajevanjem in obnavUanjem bukovih
gozdov, zato bo raziskovalno delo pri njih usmerjeno v
reševanje teh problemov. V Sloveniji bodo poleg zgoraj
že omenjenih tem potekale tudi raziskave kakovosti
bukovega mladja. Te bodo skušale ugotoviti, kakšna je
odvisnost kakovosti mladja od ekoloških fakt01jev in
kako je nanjo mogoče vplivati z različnimi gojitvenimi
ukrepi.
Projekt NAT-MAN bo trajal 4 leta in bo skušal
odgovoriti na vprašanje, kako trajnostno in večnamen
sko gospodariti z bukovimi gozdovi. Rezultat projekta
bodo smernice in priporočila za sonaravno gospodarjenje z bukovimi gozdovi v Evropi.
Vse dni sreča nja je delo potekalo izredno intenzivno, saj je bilo dela precej, časa pa malo. Dobrodošle dodatne informacije so skupine dobile na terenskih ekskurzijah, ki so bile zelo koristne za preverjanje
nekaterih metodoloških vprašanj v konkretnih razmerah. Tako so delavci Zavoda za gozdove Slovenije z
OE Kočevje predstavili nekatere dosežke sonaravnega
gospodarjenja z bukovimi gozdovi v svojem območju
ter vodili ekskurziji v pragozdna ostanka Rajhenavski
Rog in Krokar.
Posebnost projekta NAT-MAN (glede na dosedanje
tovrstne projekte) je v dejstvu, da v njem že od začetka
sodelujejo tudi končni uporabniki. V tem primeru so
to javne gozdarske službe, izvajalska podje~a, naravovarstvene organizacije in drugi uporabniki prostora.
Na delovnem srečanju v Kočevju je skupina predstavnikov končnih uporabnikov obiskala vsako delovno skupino posebej in v diskusiji predstavila svoja stali šča v zvezi z delom skupine. Skupina predstavnikov
končnih uporabnikov je obenem poudarila nekatera
konkretna vprašanja, na katera bi morali odgovoriti
posamezni delovni paketi. Na tak način kon čni uporabniki vplivajo na raziskovalno delo v projektu. Njihova
prisotnost bo zagotovila prenašanje rezultatov raziskav
v prakso in usmerila raziskovalce v probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujejo upravljavci in uporabniki prostora.
Delovne skupine so končale z delom v sredo, ko so
vodje delovnih paketov na vnovičnem plenarnem zasedanju predstavili rezultate dela v posameznih skupinah.
Dan so udeleženci zaključi l i z ekskurzijo v pragozdni
ostanek Krokar in z večerjo na gradu Kostel v kolpski
dolini.
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Odl ična organizacija in delovno vzdušje sta pripomogla k dobrim rezultatom vseh delovnih skupin.
Rezultati srečanja bodo dobra osnova za nadaljevanje
dela v naslednjih štirih letih projekta.
Dodatne informacije o projektu NAT-MAN je
mogoče dobiti tudi na internetu, na spletni strani z
naslovom http://www.flecpro.kvl.dk/natrnan/.

Vrtače na planoti Borovške gore zaradi vlažnega dna pogosto
uporablja divjad za blažilne blatne kopeli (foto: Dušan
Roženbergar)

2 1. Kongres 1UFRA v Maleziji
Marjan LIPOGLAVSEK*
Od 7. do 12. avgusta 2000 je bil v Maleziji, v prestolnici Kuala Lumpur, 21. kongres mednaroclr e zveze
-TFRA
gozdarskih raziskovalnih organizacij. K~'·
so vsakih 5 let največje svetovne w
'tve.
Tokratnega kongresa se je 1' ' '
•.iskovalcev in gozdat:if''
je bilo 1Oudeležene.
Gozdovi in družba - Vt
govorniki na plenarnih z<.
tako imenovanih subplena,
vilni referenti na sestankih r,
videnih preko 120) so večin.
temo. Prevladujoča ugotovitev Jorebujejo kulturno raz lične družl
voljevanje razl ičnih potreb in da
dovi č l oveštvu kakovostnejše okol"
... msko
ter socialno-kulturno blaginjo. GozdL <-manJSUJeJO
revščino, pospešujejo gospodarski razvoj in prepreču
jejo uničevanje okolja. Raziskave se morajo prilagajati
družbenemu okolju in izboljševati zadovoljevanje zelo
različnih potreb človeštva.
Ob toliko hkratnih sestankih je posameznik na kongresu lahko spremljal le neznaten del referatov in razprav. Na tokratnem kongresu je bila posebej poudaljena
predstavitev znanstvenih dosežkov na postelj ih. Čeprav
so bile zanje razpisane in podeljene nagrade (9), pa
res zanimivih in dobro predstavljenih posterjev ni bilo
veliko. Za ta kongres je bil zna čil en strog izbor referatov in posterjev, ki pa ni vedno najbolj uspel, saj selek• prof. dr. M. L., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana,

torji niso bili vedno dovolj kvalificirani. Tako nekatere
raziskovalne skupine niso imele dovolj referatov za
razpoložlj ivi čas, druge pa soj ih imele preveč. V celoti
sem lahko spremljal in deloma vodil delo raziskovalne
skupine 3.07 Ergonomija, ki je imela dva sestanka s
skupaj osmimi referati z naslednjimi vsebinami:
- Programi varstva pri pridobivanju lesa v ZDA (de
Hoop)
Zmogljivost in fizične obremenitve sekačev v Brazi;ji (de Suoza)
1veški faktor pri raziskavah tehnologije (Gar")

.lembe ergonomskih

znači lnos ti

motornih žag

~uoglia)

- Ergonomska ocena gozdarskih strojev (Gellerstedt)
- Deloma samostoj ne delovne skupine v Nemčiji (Kastenholz)
- Problem izpušnih plinov pri tehnološki tranziciji
(Lipoglavšek)
- Tresenje pri uporabi sedeža v obliki sedla na traktorju
(D. Wiisterlund)
Referati in razprava so pokazali, kako zelo razl ič ni
so glavni ergonomski problemi v gozdarstvu različ
nih delov sveta. Ergonomsko obarvani referati so bili
predstavljeni še v nekaterih drugih raziskovalnih skupinah. Podobno je bilo tudi pri posterjih, kijih je ta raziskovalna skupina sprejela na kongres. Nj ihove vsebine
so segale od položajev telesa pri delu do psihologije
odnosov v majhnih izvajalskih podjetjih.
Na papirju in CD-jih so v celoti objavljeni vsi referati subplenamih zasedanj ter izvlečki postelj ev in refe-

SLO
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ratov v raziskovalnih skupinah. Ključni referati na plenarnih zasedanjih bodo objavljeni po kongresu. Vrsta
raziskovalnih skupin je obljubila objavo celotnih referatov. Oddelek 3 bo vse referate s sestankov vseh svojih
skupin objavil na CD-jih.
Kongres je spremljala še vrsta prireditev. Mednarodne gozdarske organizacije so imele svoje sestanke. Razstava oziroma sejem Svetovno gozdarstvo je
predstavil številne nacionalne gozdarske organizacije,
fakultete in raziskovalne inštitute pa tudi posamezna
podjelja, ki so ponujala publikacije in opremo za
gozdarstvo. Oddelki in mnoge raziskovalne skupine
IUFRA so imeli svoje sestanke, na katerih so izbrali
uova vodstva in razpravljali o programu prireditev do
naslednjega kongresa. Oddelek 3 - Gozdno delo in tehnika (Division 3 -Forest Operations and Techniques)
je na široko razpravljal o novem imenu in novi notranji organizaciji raziskovalnih skupin. Dogovorjeno je
bilo, da se v bodoče spremeni ime, npr. Gozdno delo
(Forest Operations), medtem ko sprememba (zmanjšanje) skupin ni bila sprejeta. Vodja skupine še naprej
ostaja D. Dykstra, vendar ima nove pomočnike. Raziskovalna skupina Ergonomija ima novega vodjo (J.
Garland, ZDA) in nenavadno veliko pomočnikov (za
vsak kontinent enega) pa tudi delovne skupine po ergonomskih vsebinskih področjih.
En dan med tednom je bil rezerviran za odmor oziroma za medkongresne izlete. Osem razl ični h izletov
je bilo bolj turistično kot strokovno pobarvanib. Na
izletu v zgodovinsko mesto MeJaka smo si kljub temu
ogledali žago, ki je v japonski lasti, kjer iz lesa s plantaž
kavčukovca pripravljajo elemente za masivno pohištvo. Hladi, ki jil1 pridobijo, potem ko že izrabijo drevesa za proizvodnjo lateksa, so kratki in polni napak,
medtem ko so lepljeni pohištveni elementi, ki gredo
na Japonsko, lepe svetle barve in povsem brez napak.
Pokazali so nam še rekreacijski gozd, kjer so v deževnem gozdu naredili asfaltirane sprehajalne poti, trim
steze, prostore za piknik ipd. Pokongresnih ekskurzij,
ki so vodile udeležence tudi na Borneo in Tajsko, se
je udeležilo le nekaj nad 300 udeležencev, saj so bile
relativno drage. Malezijsko organizacijo kongresa so
vsi pohvalili. K temu je veliko pripomogel svetovni
trgovski center (WTC), kjer so se lahko vse prireditve
odvijale na enem mestu, v eni stavbi, ki ima najrazli č
nejše prostore in dvorane za sestanke.
Organizatorji so trdili, da je Malezija prva država
v razvoju, ki je organizirala kongres fUFRA. Je zelo
gozdnata in trajno ekološko usmerjeno gozdarstvo je
pomembna gospodarska panoga. Naravnih gozdov je 61
% površine, v bodoč e pa naj bi jih ostalo najmanj 50 %,
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15 % pa je plantaž oljnih palm in ka včukovca. Zato ji
je bila organizacija kongresa upra vič eno zaupana in jo
je tudi uspešno izpeljala, saj so sodelovali zelo številni
gozdarji.
Kongres je kot običajno sprejel z osnovno temo
povezane ugotovitve in resolucije:
- IUFRO naj še naprej pospešuje raziskave za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, za zmanjšanje nasprotij
med zahtevami po gozdnih proizvodih ter ekološkimi
in socialnimi koristmi gozda ne glede na ekološke in
družbene različnosti.
- IUFRO naj ima pomembno vlogo pri usklajevanju
med znanostjo, politiko in industrijo s pospeševaujem raziskav, ki pomagajo pri političnih odločitvah
v mestnih, gorskih in sušnili okoljih za boljše zagotavljanje koristi, dobrin in uslug gozda.
- fUFRO naj poveča svoj prispevek pri mednarodnih in
politi čnih razpravah, zlasti v povezavi z genskimi viri
in biološko raznovrstnostjo, trajnostnim gospodarjenjem, spremembami klime, tal, voda, zmanjševanjem
gozdnatosti ter socialno in okoljsko sprejemljivostjo
tehnologije ptidobivanja proizvodov.
- IUFRO naj poleg gozdarskih pospešuj e tudi in.terdiscipliname raziskave in sodeluje z negozdarskimi
raziskovalnimi organizacijami.
- IUFRO naj pospešuje svetovni iofom1acijski sistem,
obstoječe in novo znanje naj bo dostopno širokemu
krogu uporabnikov.
- lUFRO naj skrbi za povečevanje raziskovalnih zmogljivosti v državah v razvoju ter za uveljavitev žensk
in invalidnih oseb v gozdarski znanosti.
Kongres je seveda izvolil tudi mednarodni svet (v
njem je tudi prof. D. Mlinšek) in izvršilni odbor za
naslednjih pet let. Predsedni k IUFRA bo odslej prof.
Ri sto Seppa la s Finske, ki je bil glavni organizator prejšnjega kongresa na Finskem in podpredsednik fUFRA.
V svojem nastopnem govoru je poudaril zlasti dve
nalogi, ki se jima bo posvetil, in sicer povečanju člans
tva v fUFRO in vlogi zveze kot či stilne naprave pri pretoku informacij. Samo v zahodni Evropi je okrog 1.000
organizacij, ki raziskujejo gozd ali v gozdu, vendar
jili je le 176 č l an i c fUFRA. Da bi lahko tudi negozdarske organizacije postale č lanice, so spremenili angleško ime zveze. Besedo Forestry so zamenjali s Forest.
Preko interneta in domačih strani raziskovalnih skupin
in članic IUFRA naj bi bile v bodoče tudi posameznim
raziskovalcem dostopne najnovejše izbrane informacije o rezultatih raziskav. Nastajale naj bi znanstvene
ekspertize tudi za druge, na primer za politične ali družbene organizacije.
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Na posebni stojnici pri vbodu in na zaključ ni slovesnosti se je predstavil tudi prireditelj naslednjega
kongresa, ki bo avgusta 2005, mesto Brisbane v Avstraliji.
Kongres IUFRA, tudi tokratni v Maleziji, je pravzaprav velika manifestacija, namenjena spoznavanju

in prostoru
in druženju raziskovalcev. Vendar pa ponuja posameznemu udeležencu tudi spoznavanje zelo pestrih pogledov in možnih rešitev ozkega raziskovalnega problema
pa tudi prevedanje relevantnosti lastnih rezultatov raziskav.

XXI. kongresa IUFRA smo se udeleži li tudi predstavniki Zavoda za gozdo\'e
Slovenije
Z 1\a11

VESELI Č*

XXI. kongres IUFRA v Kuala Lumpwju (Malezija)
je za nami. Velike stvari, kot je veliko tudi svetovno
gozdarstvo, se premikajo počasi. Zadovoljni moramo
biti, če se splob premikajo v pravo smer. Ker so besede
navadno pred dejanj i, je tisto, kar slišimo, v marsičem oziroma marsikje bolj napoved jutrišnjega dne
kot odraz današnje prakse. Za kongres znanstvenega
značaja to drži še toliko bolj. Ob bolj ali manj poznani
praksi je morda napoved jutrišnjega dne še posebej
zanimiva. Tistim, ki smo se prvič s rečali s čudovitostm.i
tropskega gozda in vsemi posebnostmi jugovzhodne
Azije, je bila udeležba na tokratnem kongresu IUFRA
seveda še prav posebno doživetje. Prav z namenom
izkoristiti dolgo pot tudi za širše spoznanje s tropi
in tropskim gozdom smo se udeleženci kongresa z
Zavoda za gozdove Slovenije (Andrej Kenuavnar, Jurij
Beguš in avtor) udeležili tudi pokongresne ekskurzije
na Borneo.
(Še) nekaj besed o samem kongresu

Kongres je potekal v velikem kongresnem centru
v Kuala Lumpurju. Organizacija, ki je bila sicer brezhibna, je bila prilagojena tudi ozkim, specializiranim
temam. Vsebinsko širšim plenarnim referatom in referatom na subplenamih sejah, ki so potekali zjutraj, so v
številnih manjših dvoranah sledile predstavitve referatov, ki so bili namenjeni ožjemu krogu specializiranih
strokovnjakov. Tako so proti koncu kongresa potekale
predstavitve referatov hkrati celo v 22 dvoranah. Vzporedno paje bilo predstavljenih tudi prek SOO posterjev,
ki so bili nekaj dni postavljeni na ogled.
Tako obsežna in razvejana prireditev udeleženca
obogati s širšimi sporočili o perspektivah gozdarstva,
upoštevajoč nova spoznanja in pogled gozdarske znanosti, s številnimi novimi informacijami z ožjib speci*mag. Ž. V., univ. dipL inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO

aliziranih področij ter seveda z možnostjo osebnega
stika s strokovnjaki vseh področij gozdarstva s vsega
sveta. Vsi udeleženci smo prejeli tudi kongresni material: vse referate na subplenamih predstavitvah (950
str.), povzetke vseh dmgih referatov (41 Ostr.) in povzetke vseh postedev (360 str.).
Naj se s kratkim komentadem dotaknem samo področja načrtovanja v gozdarstvu. Tako kot ga razumemo
in izvajamo pri nas, je vsebinsko zelo široko in ga zadevajo vsebine s številnih področij gozdarstva. Vsekakor
so številni referati obravnavali načine trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter merila in kazalce trajnostnega
razvoja gozdov pa odnos ljudi do gozda, še posebej
vprašanje rekreacije v gozdu. Veliko referatov je obravnavalo tudi ugotavljanje sprememb površine gozdov
pa tudi poskuse ugotavlj anja lesne zaloge in drugih
podatkov o gozdovih na podlagi metod daljinskega
zaznavanja, zlasti satelitskih posnetkov.
Zavod za gozdove je na kongresu tudi aktivno sodeloval. Referat Forestry Extension in Environment of
Political Transition - Example of Slovenia (Beguš,
Veselič) je uspešno predstavil Jurij Beguš. Sicer sta
imela od udeležencev iz Slovenije na kongresu referate
tudi dr. Marjan Lipoglavšek (sam in v soavtorstvu)
z Biotehniške fakultete, z Oddelka za gozdarstvo in
obnovlj ive gozdne vire, ter mag. Robert Robek z Gozdarskega inštituta Slovenije, posterje pa so predstavili
dr. Hojka Kraigher, dr. Milan Hočevar, dr. Maja Jurc
in mag. Franc Ferlin, vsi z Gozdarskega inštituta Slovenije.
Malezija
Osebna izkaznica Malezije

Malezija meri 334.442 km 2 in ima 19 milijonov prebivalcev (62% Malajcev, 30% Kitajcev in 8 % Indijcev). Država je bila ustanovljena leta 1963 z združitvijo
Malajske zveze (ta je bila ustanovljena leta 1948) ter
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Sarawaka in Sabaha. Je federacija 13 držav, 11 držav
se nahaja na Malajskem polotoku, dve (Sarawak in
Sabah) pa na severozahodnem delu otoka Borneo. Po
ureditvi je volilna monarhija (sultana volijo vsakih 5
let). Po veri so prebivalci Malezije predvsem muslimani in katoliki, v državah Malajskega polotoka prevladuje muslimanska vera, v obeh državah na Borneu
pa so prebivalci večinoma katoličani.
Malezija je ena tistih vzhodnoazijskih držav, ki se
je trdno od ločila prehiteti čas in iz zaostalosti skoč iti
med razviti svet, kljub tveganju in žrtvam, kijih hoja
po robu nujno prinaša. Njeno gospodarstvo, ki v hitri
rasti nekako lebdi in deluje, kot bi se drevo hranilo z
razkrojnimi snov~ iz listja, ki bo odpadlo šele jutri,
je v določeni meri seveda krhko, posledica takšnega
razvoja so tudi ogromna nasprotja v državi. Na eni
strani smo priča najvišjim stavbam na svetu z brezhibno zunanjo in notranjo urejenostjo, popolnoma avtomatizirani mestni železnici, ki so ji po vzoru velikih
japonskih mest namenili prostor nad prometnim vrvežem, letališču razkošnih razsežnosti tudi za merila razvitega sveta, organizaciji dirke formule 1, na drugi
strani pa je bomo podeželje, kjer ljudje v lesenih kočah
živijo svoje, od velikega sveta v njihovi neposredni
bližini dokaj odmaknjeno življenje, čeprav je vpliv
prej opisanega sveta tudi tu v določeni meri nedvomno navzoč. Uradno mejo revščine predstavlja mesečni dohodek, ki zadošča na mednarodnem letališču za
štiri vrčke piva .. .
Morda je naj večja vrednota opisanega razvoja
Malezije in podobnih držav jugovzhodne Azije prav v
tem, da so uspeli pokazati ljudem določeno persp~k
tivo tudi doma. Kaj več kot upanja in perspektive na
začetku razvoja, pa če je ta še tako ambiciozno zastavljen, večini ljudem pač ni mogoče ponuditi.
Malezijsko gozdarstvo
Žrtev takega razvoja je bil tudi gozd. Deli Malezije
(npr. Sarawak na Bomeu) so bili v sedemdesetih in
osemdesetih letih 20. stoletia vzorčni primer brezobzirnega eksploatiranja tropskih gozdnih bogastev.
Negativne izkušnje in porast svetovne zavesti o
nujni skrbi za okolje so obrnili tok ravnanja z gozdovi
tudi v Maleziji. Kot je razbrati iz številnih referatov
domačih gozdarjev na kongresu in člankov o gozdovih
in gozdarstvu, ki jih je bilo v času kongresa zaslediti v
domačem dnevnem časopisju, ki izhaja tudi v angleščini, so se zasuka lotili resno. Kaže, da besedam vendarle sledijo tudi že dejanja. Tudi organiziranje kongresa je gotovo odraz želje po odmevnem sporočilu
svetu o njihovem novem odnosu do gozda.
GozdV 59 (2001) 1
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Gozdovi pokrivajo 61 %površine Malezije, dodatnih 14,6 % površine zavzemajo plantaže drevja in
palm, zlasti plantaže oljne palme in kavču kovca. Ob
vseh ambicioznih razvojnih programih so odločeni
zadržati gozdove vsaj na 50 % površine Malezije.
Pod raz ličnimi režimi varovanja je 26 % malezijskih gozdov. Prvi nacionalni parki so bili osnovani po
letu 1930, naj večji med njimi, osnovan leta 1939, meri
434.351 ha.
Vsaka od federativnih držav ima svoj zakon o gozdovih in oblikuje svojo gozdarsko politiko. Za koordiniranje gozdarskih politik na ravni federacijeje bil leta
1971 oblikovan Nacionalni gozdarski svet.
Pomemben zasuk k trajnostnemu gospodaijenju z
gozdovi je predstavljal obisk misije ITTO (International Tropical Timber Organisation), ki je v letih 1989
in 1990 proučila gospodarjenje z gozdovi Sarawaka
in ugotovila premočne sečnje in slab nadzor pri izkori ščanju gozdov. Na podlagi ugotovitev je Malezija
izdelala vrsto konkretnih usmeritev za gospodaijenje z
vsemi malezijskimi gozdovi, ki do ločajo višino poseka,
načine poseganja v gozdove, oblike spremljanja razvoja gozdov, nadzor njihovega izkoriščanja, izobraževanje gozdarskih kadrov idr. Ne nazadnje so tudi
dopolnili Nacionalni gozdarski zakon iz leta 1984 s
strožj im.i kaznimi za nedovoljene sečnje.
Zelo pomemben vir lesa za malezijsko lesno industrijo so drevesa in palme, ki napadejo ob obnovah plantaž, zlasti plantaž kavčukovca. Od vsega pohištva, izdelanega v Maleziji, ga je kar 80 % izdelanega iz lesa
kavč ukovca.

Med gozdarskimi raziskovalnimi inštitucijami v
Maleziji je vodilna FRIM (Forest Research Institute of
Malaysia), s 600 zaposlenimi in sedežem blizu Kuala
Lumpurja. Vseh zaposlenih gozdaijev v vladnih službah je 10.000. Njihovo število kljub siceršnji vladni
politiki po zniževanju števila zaposlenih v javnih službah narašča.
Gozdarstvo in lesni sektor predstavljata 5 % bruto
družbenega proizvoda Malezije in 7 % vrednosti
njenega izvoza. V času najintenzivnejših se čenj je
Sarawak pridobi 1iz gozdov kar 40 % bruto družbenega
proizvoda.
In še o vtisih z gozdarske ekskurzije po Borneu
Borneo, za večino ljudi naših krajev eden od najbolj odmaknjenih predelov na zemeljski obli, seveda
ni neobljuden, na njem so tudi večja mesta, na njihovem obrobju pa se začenja divj ina, težko prehodni in
nepregledni gozdovi, ki jih občasno prekinjajo le velike
blatne tropske reke.
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Nekaj več kot dvajset udeležencev ekskurzije je
letalo odpeljalo iz Kuala Lumpurja v Sibu, drugo največje mesto v Sarawaku. Pogled z letala na obsežne
gozdove in velike tropske reke je bil prvi stik z Borneom. Drugi stik je bil avtobus, ki nas je pričakal na
l etališču in ki je z nekoliko terenskim videzom in z
zaščitnimi folijami prek zgornj ih polovic vseh stekel
(kljub klimatski napravi) dajal vtis nekoliko eksotične
ekskurzije. V Sibu smo prileteli v soncu. Vroč sončen
dan brez vetra, poln nenehno navzoče visoke tropske
vlage, le nekaj 100 km od ekvatorja je za vsakega,
nevajenega tropskih klimatskih razmer, huda preizkušnja. Morda v mestu še posebej, kjer opisano še najbolj
spominja na razmere v kurilnici.
Prvo popoldne smo bili razočarani, saj smo namesto
žage, ki je bila v programu, obiskali tovamo ivemih
plošč z zastarelo tehnologijo. Vse je kazalo, kot bi
se želeli v podjetju, ki se ukvarja z izkori ščanjem
gozdov in predelavo lesa, norčevati iz tujih gozdarjev,
ki so prispevali k omejitvam pri eksploataciji gozdov
v Sarawaku.
Drugi dan so se organizatorji ekskurzije več kot
oddolžili za spodrsljaj preteklega dne. V čudovitem
vremenu (dnevi brez dežja so tam zelo redki) so nas s
hitrim čo lnom v pol ure zapeljali po veliki reki, nato
pa dve uri (dobrih 1Okm) z gozdno železnico globoko
v močvim i šo tni tropski gozd. Pot v globino tropskega
gozda, polnega zanimivega rastlinja in z ogromnimi
drevesi, ter ogled spravila lesa do železnice z ročnim
vlačenjem debel po prečnih lesenih koleh, položenih
na vzdolžna debla, sta bila resnično dožive~e.
Naslednji dan smo se z letalom preselili v glavno
mesto Sarawaka, Kuching. Z letališča smo se takoj
napotili v "kulturno vas", kjer so nam na enem mestu
prikazali tipične hiše (tudi most iz bambusa) ter običaje
in plese Sar~waka. Presenetila je izdelanost turistične

Spravilo lesa v
poteh
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Gozdna železnica - edini nači n transporta lesa iz
šotnega tropskega gozda (obe foto: Jurij Beguš)

močvim ega

ponudbe, ki je na ravni turistično najbolj razvitih držav.
V Sloveniji take kulturne vasi ne premoremo, glede na
pestrost slovenske avtohtone arhitekture, običajev in
glasbe pa bi bila gotovo zanimiv turističen projekt.
Sledil je obisk botaničnega vrta, kjer je hkrati tudi
rehabi litacijski center za orangutane. Tu živali, vzrejene v živalskih vrtovih ali po zdravljenju v azilih,
privajajo na življenje v divjin i. Vendar pa nam je hud
naliv ob napačnem času onemogočil, da bi se v času
krmljenja živali soočili s svojo gozdno izvedbo (orangutan pomeni gozdni človek).
Zadnji, četrti dan našega bivanja v obljubljeni deželi
tropskega okolja smo obiskali nacionalni park Bako
nedaleč od glavnega mesta. Dvajset minut s hitrimi
čolni, nato pa nekajumi sprehod skozi bogato tropsko
rastlinje, opazovanje opičjih vragolij v najvišjem nadstropju tropskega gozda, prečkanje zelo značilne mangrove (po izdelanih mostiščih) in na koncu še predstavitev parka z diapozitivi ter povratek s čolni v Kuching so
napolnili dan, ki se je zaključil s poletom iz Kuchinga v
Kuala Lumpur, od koder smo zjutraj nadaljevali dolgo
pot proti domu.
Ekskurzija na Borneo je bila, čeprav časovno kratka,
za vse udeležence izjemna vsebinska dopolnitev XXI.
kongresa IUFRA v Maleziji.
GozdV 59 (2001) 1
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24. svetovno tekmovanje gozdnih delavcev, 20.-23. september 2000, Oslo_
Non eška
Slovensko ekipo gozdnih delavcev v sestavi Janeza
Zrimška iz Dobca (sekač pri GG Postojna), Roberta
Čuka iz Podkraja (sekač pri GG Postojna) in Bogdana
Amb rožiča iz Sanabora (s.p. gozdarskih storitev), ki
je bila izbrana na 2. državnem tekmovanju v Postojni
20. maja letos, je pod vodstvom vodje ekipe, Adolfa
Trebca z Zavoda za gozdove Slovenije, in ob tehni čn i
pomoč i Marjana Vadnuja s Srednje gozdarske in lesarske šole iz Postojne ter Borisa Černeta iz Gozdnega
gospodarstva Postojna na pot pospremilo več donatorjev, in sicer: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano; Gozdno gospodarstvo Postojna; Adriatic,
zavarovalna družba, poslovna enota Postojna; Jeras &
Drug, trgovina in zastopanje Husqvame iz Ljubljane;
Alpina iz Žiri; Agroind Vipava; Unicommerce, ekskluzivni uvoznik za program Stih! in Viking; Hmezad;
Jeklo Ruše; Prevent Slovenj Gradec; Nils - K.B.A. Sežana; Inter gozd Kranj; Nunar Sport, proizvodnja
gorniških oblačil Tržič; lka Ajdovščina; Slovenska
nacionalna turisti čna organizacija; Sindikat gozdarstva
Slovenije; Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna;
Zavod za gozdove Slovenij e.
Tekmovanje je potekalo v petih disciplinah. Te so
bile:
-podiranje drevesa na 15m oddaljen cilj (čim natančneje zadeti kol iček),
- precizne prežagovanj e blodov na podlagi (pri tem pa
ne zarezati v podlago),
- menjava verige in obračanj e letve motorne žage,
- kombinirano prežagovanje dveh hlodov, ki ležita pod
razl ičnim i koti,
- k l eščenje oz. obvejevanje drevesa.

movanja kot samostojni predstavniki in smo na 23.
svetovnem tekmovanju gozdnih delavcev v Gmundnu
v Avstriji osvojili 23. mesto.
Zmagala je ekipa Nizozemske, sledi ji Avstrija (že
drug i č zapored), tretj i je Lichtenstein, četrti so Finci,
peti Švedi in šesti domačini, Norvežani.
V posam i č nih uvrstitvah je Bogdan Ambrož i č zasedel 4. mesto v disciplini kombiniranega prežagovanja
hi oda, sicer paje v seštevku vseh petih disciplin pristal
na 26. mestu. Dosegel je 1.457 točk in tako zaostal za
zmagovalcem za !5 1 točk. Janez Zrimšek je osvojil
skupno 53. mesto (osvojil je 1.304 točke), Robert Čuk
pa 68. mesto ( 1.177 točk).
Zmagovalec je bil Avstrijec Herwig Erhard s 1.608
točkami , drugi je bil Nizozemec John van Kampen s
1.584 točkami , tretji pa Šved Lars Strandell s 1.573
točkami.

Pri temje potrebno povedati še to, da so zmagovalci
profesionalni inštruktorji praktičn ega dela in demonstratorji uporabe profesionalnega orodja in dela. V
bistvu se kar vseskozi ukvarjajo s pripravami na ta
tekmovanja in temu primerni so seveda tudi rezultati.
Naši tekmovalci pa izhajajo iz delavskih vrst, kjer je
natančnost in pridnost pri delu sicer zelo pomembna,
vendar pa premalo za zmago na svetovnem tekmovanju.
Za konec pa še to: Z udeležbo na tekmovanju nismo
samo izboljšali rezultatov, temveč smo pridobili tudi
precej izkušenj in znanj a, kar nam bo omogočil o še
boljše dosežke na naslednjem, 25. svetovnem tekmovanju gozdarjev leta 2002 v Veliki Britaniji.
AdolfTrebec

Točkova nj e

dosežkov

Za dobljene rezultate so podelili medalje prvim
trem:
- najboljšim ekipam,
- najboljšim posameznikom za skupni rezultat,
- najboljšim posameznikom iz vsake discipline.
Rezultati tekmovanja

Med 28 ekipami iz 27 držav (gostitelj ima dve ekipi)
se je naša uvrstila na 18. mesto.
S tem smo za pet mest izboljšali rezultat izpred dveh
let, ko smo se Slovenci prvič udeležili svetovnega tekGozdV 59 (2001) 1

Slovenska ekipa (foto: Boris černe)
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Poučna in vesela ekskurzija
Obisk švedskega združenja lastnikov gozdov v Sloveniji. zelenih dolinah in hribovj u

Pobudo za strokovno ekskurzijo je dal slovenski
predsednik države, ko je leta 1999 obiskal Švedsko.
Takrat je bila na Švedskem majhna država nelge daleč v
Evropi za nekaj dni deležna velike medijske pozornosti.
Že takrat smo opazili, da imamo veliko skupnega. Tako
Slovenija kakor tudi Švedska sta z okoli 60-odstotnim
deležem gozdov pretežno gozdnati državi. Na podeželju je še v obeh državah živ tradicionalen način gozdarjenja: oglarjenje, star način poseka, spravilo lesa po
drčah, plavljenje lesa in splavarjenje. Hkrati z danes
zelo mehanizirane gozdno proizvodnjo posvečamo
oboji veliko pozornost zgodovini gozdov in gozdarstva.
K vsemu lahko dodamo še velik interes za sonaravni
pristop pri gojenju gozdov, ki je bil tudi motiv za naš
obisk.
Imeli smo srečo, ko smo se s pomočjo slovenske
ambasade v Stockholmu povezali z Biotehniške fakulteto Univerze v Ljubljani, z Oddelkom za gozdarstvo in
obnovlj ive gozdne vire oz. z mag. Darij em Krajčičem.
Mag. Krajčič je organiziral in vodil prelepo ekskurzijo,
kije bila od prvega do zadnjega trenutka zapolnjena s
prelepimi doživetji.
Na poti proti severu (z letališča Brnik, op. prev.)
smo vozili skozi prelepe vasi, kot sta na primer Luče in
Solčava. V nasprotju z našimi dotedanjimi predstavami
o vzhodni Evropi smo bili veseli in presenečeni, ko smo
na poti videli čiste in skrbno urejene hiše ter kmetije.
Povsod smo imeli vtis razvoja in napredka, ki se je
odražal predvsem v veliko bolj pogostih novogradnjah
kot na našem (švedskem) podeželju, občutili smo duh
razcveta in blaginje. Prispeli smo v prelepo Logarsko
dolino. Dobro predstavo je nudil sprehod po gozdni
učni poti. Dobili smo prve vtise in osnove za razumevanje slovenskega gozdarstva in njegove zgodovine, saj
smo videli med drugim tudi gozdarsko kočo in drčo za
spravilo lesa. Od lična je bila tudi pogostitev s požirkom
domače pijače (borovničevec), pršutarn in savinjskim
želodcem. Zvečer smo imeli ob zvoku citer družabni
večer s prodekanom za področje gozdarstva na Biotehniški fakulteti, dr. Igorjem Potočnikom.
Naslednji dan smo namenili obisku naših dragih
kolegov, slovenskih lastnikov gozdov, ki smo jih obiskali na krožni poti po čudoviti panoramski cesti. Na
kmetiji Perk (kjer nas je vodil g. Alojz Lipnik, ZGS
OE Nazarje) smo videli do sedaj najlepši in najbolj
produktiven sestoj , v·katerem se gospodari na prebiralni način , in sicer jelko, bukev in smreko z jelko kot
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najaktivnejšim partnerjem. Pred seboj smo imeli sliko,
ki bi je bil vesel vsak gozdarski učbenik. Razvila se je
intenzivna diskusija o predstavljeni metodi gospodarjenja z gozdnim sestojem. V naših gozdovih imamo
ostrejše klimatske razmere in revnejša tla. Prav tako
nimamo jelke, ki je močno sencovzdržna drevesna
vrsta. Razpravljali smo tudi o ekonomiki kmetije, ki
obsega gozdarsko, kmetijsko, turistično in druge kompone!J.te.
Na primerih kmetij vzdolž prelepe panoramske
ceste sta nam g. Lipnik in ga. Marija Sodja-Kladnik
predstavila tudi sistem gozdnogospodarskega načrtova
nja in urejanja gozdov, kar nas je še posebej zanimalo.
Pogovor je tekel o razlikah na tem področju med obema
državama. Praktično demonstracijo kmečkega turizma
oz. njegove najboljše plati, dobre mal ice in kosila iz
samih domačih jedi, smo občutili na kmetijah Žibovt in
Govc. Kmetije vlagajo v nove turist ične zmogljivosti,
najpomembneje pa je, da so na podeželju polni optimizma, ki ga na našem (švedskem) podeželju pogrešamo.
Večer smo preživeli z dvema pomembnima predstavnikoma razvijajočega se sodelovanja med lastniki
gozdov (g. Toni Breznik, vodja OE ZGS Nazarje, in g.
Gusti Lenar, direktor Logarske, d. o. o.). Seznanila sta
nas z organizacijo in nalogami Zavoda za gozdove in
Logarske, d. o. o. Zelo zanimiv je pristop Logarske, d. o. o., do vključevanja lastnikov posesti v razvoj
celotne regije. Predstavitev je bila za nas zelo zanimiva,
ker smo član i enega od vodilnih švedskih združenj
lastnikov gozdov (Mellanskog), ki se hkrati uvršča med
največje švedske izvoznike žaganega lesa.
Dan, ko smo bili na obisku v pokljuških gozdovih
nad Bledom, kjer nas je vodil gospod Janez Petkoš
z GG Bled, je bil še posebej navdušujoč. Nismo se
mogli upreti občutku zavisti, ko smo opazovali prelepe sestoje smreke in jelke. V spominu nam bo ostal
zanimiv pogovor o najboljših načinih obnove mogoč
nih, zrelih sestoj ev. Majhna barja, ki smo jih srečali na
Pokljuki, so bila videti kot darila iz naše mrzle severne
taj ge. Prav tako ne bomo pozabili dobrega slovenskega
kosila pod velikim drevesom na Blejskem gradu, z
edinstvenim razgledom na otok s cerkvica sredi sončnega jezera tam daleč spodaj.
·
V območni enoti ZGS Kočevje smo preživeli zanimiv dan z gospodom Bojanom Kocjanom. Na nas
sta naredili še posebno globok vtis zapuščeni in poruGozdV 59 (2001 ) 1
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šeni vasi Pugled in Žiben, ki ju ponovno osvaja gozd.
Spoznali smo košček žalostne zgodovine 20. stoletja.
Upajmo, da bo Evropi v okviru EU naslednje stoletje
bolj naklonjeno.
V posebno veselje nam je bil sprehod skozi pragozd
na Kočevskem, ki je že več kot 1OO let proglašen za
naravni rezervat. Za evropsko gozdarsko znanost je
že sedaj izrednega pomena, v bodoče pa mu bo zaradi
tako dolge tradicije pomen samo še rasel. Prav tako
smo bili veseli obiska "kraljice Roga", 52 m visoke
jelke, ki je približno dvakrat višja od naših odraslih
dreves. Do več kot 500 Jet stare kraljice, ki je še vedno
zelena in vitalna, smo čutili globoko spoštovanje. Po
obisku pri kraljici smo bili ravno prav razpoloženi za
večerjo v prelepem okolju gradu Otočec.
Pred vrnitvijo na letališče smo preživeli nekaj lepih
uric v edinstvenem hrastovem pragozdu, Krakovskem
pragozdu, Id nam ga je predstavil g. Niko Rainer iz
OE ZGS Brežice. Kot po navadi se je veliko vprašanj
nanašalo na posebno ekologijo in sobivanje dreves,
zelišč in živali v prelepem pragozdu ter tudi na fenomen ohranitve pragozda sredi tako intenzivno obdelovanega kmečkega okolja.

času

in prof't __. . .

ln končno še en višek naše ekskurzije, obisk samostana Pleterje, ki je vključeval tudi kratek pogovor s
priorjem. Ponovno smo začutili duh zgodovine. Dva
glavna proizvoda samostana, vino in sir, ki smo ju v
srednjeveški slovenski vasi (muzej na prostem) dolgo
in pazljivo okušali, sta napravila tako enkratno vzdušje,
da smo se le stežka in z zamudo odpeljali proti domu.
Vsi udeleženci ekskurzije brez izjeme smo ob slovesu čutili, da so bili Slovenija, njeni ljudje in gozdovi velika izkušnja, ki jo bomo težko pozabili. Prav
pri vseh slovenskih gozdarjih, ki smo jih srečali, smo
začutili posebno toplino, kar nam je dajalo občutek
pripadnosti skupni družini. Vedno nas bosta povezovala
naša ljubezen in navdušenje nad zelenimi gozdovi. Z
brezhibnim načrtovanjem in vodenjem s strani našega
novega prijatelja Darija Krajčiča smo dobili občutek,
da smo v nekaj intenzivnih dneh imeli priložnost videti
najbolj značilne predele Slovenije. Če to ne drži, se
bomo kmalu vrnili.
Henning Hammilton
(prevod: Janez Krč)

Dru
Gozdarska ekskurzij a v Švici
DIT gozdarstva Novo mesto je v lanskem oktobru
pripravilo strokovno ekskurzijo v Švico z namenom,
da bi spoznali posledice rušilnega orkana Lothar iz leta
1999 ter videli sanacijo škod, kij ih je povzroči l.
S pomočjo profesorja dr. Jurija Diacija z Biotehniške fakultete v Ljubljani smo navezali stike z raziskovalnim institutom WSL (Eidg. Forschunganstalt fur
Wald, Schnee und Landschaft) iz Birmensdorfa pri
ZUrichu. Naš vodič po švicarskih gozdovih v kantonu
Aargau je bil dr. Anton Biirgi, ki je sodelavec omenjenega instituta. Na institutu se ukvarjajo z okoljskimi in
trajnostnimi raziskavami z motom: Raba, oblikovanje
in zaščita bližnjega naravnega življenjskega okolja

(http://www.wsl.ch).
Gozdovi v revirju BWW

Ekskurzija je potekala v gozdovih v okolici mesta
Bremgarten, ki Ježi ob reki Reuss približno 20 krn
zahodno od Ziiricha. Okoliški gozdovi spadajo v
revir, ki se imenuje po kraj ih Bremgarten, Wohlen in
Waltenschwil (BWW). Revir meri 895 ha ter vključuje gozdove, ki se nahajajo v treh oblikah lastništva.
GozdV 59 (2001) 1
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površino, 676 ha, zajemajo vaški (mestni)
gozdovi omenjenih krajev. Zasebni gozdovi merijo 190
ha in se nahajajo predvsem v okolici krajev Wohlen
in Waltenschwil. Zvezni oz. državni gozdovi okrog
vojašnice Bremgarten merijo le 29 ha.
Geografsko delijo gozdove na zgornji gozd in spodnji gozd. Zgornji gozd zajema dve tretjini omenjene
gozdne površine na gričevju s 390 do 470 m nadmorske višine. Značilna geološka zgradba ter oblikovitost površja z različnimi morenskimi nasipi sta rezultat
delovanja in umika wurmskega ledenika, ki je dobil
ime po reld Reuss.
Spodnji gozd na nadmorski višini med 360 in 390m
Ježi ob reki Reuss, na prodnatih terasah, ki so nastale z
rečnimi nanosi po umiku ledenika. Zaradi izkoriščanja
gramoza je bilo v zadnjih 25 letih posekana okrog 24
ha površin, ki so bile po prenehanju izkoriščanja spet
pogozdene.
Večji del omenjenih gozdov fitocenološko uvrščajo
med tipične gozdove bukve z dišeča perlo in gozdno
bekico. Na prehodu med morenskimi nasipi in prodnatimi terasami najdemo mešane gozdove bukve,jesena
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š~rene

vesti

in javorja. Prodnate terase ob reki Reuss
jesenovja s čremso.

poraščajo

Zgodovina gospodarjenja z gozdovi BWW

Mestni in vaški gozdovi so meščanom v preteklosti
pokrivali potrebe po lesu za kurjavo (srednji gozd). Ob
koncu dvajsetega stoletja je bila četrtin a teh gozdov
direktno s sadnjo spremenjena v iglaste gozdove. Ostali
gozdovi so bili s postopnim podaljševanjem proizvodne dobe spremenjeni v visoki gozd.
Mestna skupnost Bremgarten že od leta 1809 nastavlja svojega gozdnega upravitelja oz. mestnega nadgozdarja. Leta 1971 je po naročilu mestne skupnosti
vodenje gospodarjenja s temi gozdovi prevzel institut
EAFV, ki se je kasneje preimenoval v institut WSL.
Zadnjih sedemdeset let je gospodarjenje z gozdovi
izpostavljeno velikim padcem cen lesa. Te so v zadnjih
30 letih padle za 50-70 %. Zaradi cenovnih pritiskov in
pocenitve dragega poslovanja so v letu 1997 prevzeli
tudi gospodarjenje z vaškimi gozdovi krajev Wohlen
in Waltenschwil. Zadnji rezultati kažejo na to, da so
stroške znižali na vseh stroškovnih mestih, največ pa
pri uporabi posebnih strojev, katere rajši najamejo pri
specializiranih podjetjih.
Današnji gozdni obrat BWW vodi upravni odbor,
ki ga sestavljajo zastopniki krajevno-mestnih skupnosti Bremgarten (štiri člani), Wohlen (tri č lani) in
Waltenschwil (dva člana).
Upravni odbor usmerja delo vodstva obrata, ki sestoji iz nadgozdarja (inženir) ter gozdarja. Po pogodbi
med mestnimi skupnostmi in institutom WSL je v
obratu z 20% delovnim časom kot nadgozdar zaposlen
naš vodič dr. Anton Bilrgi. V vodstvu obrata je zaposlen
še revirni gozdar, kateremu so podrejeni delovodja in
trije gozdarski delavci z gozdarjem - praktikantorn.
Pomemben organ podje~a je tudi nadzorni (finančni) odbor, ki ga sestavljajo po en zastopnik iz vsake
krajevno-mestne skupnosti.
Po poslovnih rezultatih iz let 1997-1999 je njihovo
poslovanje pozitivno ter presega povprečne finančne
rezultate gospodarjenja z gozdovi v sredogorju kantona
Aargau. Izkupiček od prodaje lesa je v tem času skupaj
s subvencijami znašal povprečno 109 SFR/m3 (1.235
SFR /ha/leto), povprečni proizvodni stroški so znašali
95 SFR /m3 (1.074 SFR!ha/leto). Povprečna renta je
torej znašala 14 SFR/m3 (16 1 SFR/ha/leto) in je bila
skorajda trikrat večja kot v vseh sredogorskih gozdovih
kantona Aargau.
Gozdni fondi v vaško-mestnih gozdovih BWW
Povprečna
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lesna zaloga teh gozdov (676 ha) je pred

arkanom znašala okrog 350 m3/ha. Iglavci so v lesni
zalogi udeleženi s 60% (srnreka 41 %, jelka 9 %, primešani so še macesen, bor ...), listavci pa s 40% (bukev
18 %, hrast 9%, sledijo jesen, javor injelša). Debelinska struktura je bila pred orkanom izrazito pomaknjena
v višje debelinske razrede, saj je bilo kar 69 % lesne
zaloge v debelinskih razredih z drevjem nad 36 cm prsnega premera oz. 40 % lesne zaloge z drevjem nad 54
cm prsnega premera. Tekoči prirastek je znašal okrog
10,5 m3/ha. Povprečni letni posek pred orkan om je
znašal okrog 7.000 ml lesa (od tega približno 4.000
m3 hlodovine in 3.000 ml lesa za industrijsko predelavo).
Orkan Lothar

V sredini decembra 1999 je vso zahodno in osrednjo
Evropo zajel močan ciklon z obilnim in dolgotrajnim
deževjem. Ko je deževje na predbožični večer že pojenjalo, so se začele v polja nizkega zračnega pritiska
stekati zračne mase z Atlantika. Te so za božič mestoma že dosegle viharne vrednosti v Franciji in Nemčiji ter tudi v Švici. Tako so okrog 15. ure na merilni
postaji Uetliberg nad Zurichom izmerili povprečno
hitrost vetra okrog 85 km/h s sunki do 175 km/h. Vihar
se je zvečer polegel, nato pa se je prebudil naslednji
dan, 26. 12. 1999, malo pred poldnevom, ko se je povprečna hitrost vetra v kratkem času povečala na 180
km/h s sunki do 241 km/h. Izmerjene hitrosti vetra po
merilnih postajah v Švici so bile različne in so bile
na splošno višje ob meji z Nemčijo in Francijo ter v
višje ležečih krajih. Vihar se je 26. decembra popoldne
nekoliko polegel, nato ponovno prebudil zvečer ter
s sunki do 150 km/h trajal do naslednjega dne zjutraj. Zadnji vrhunec je vihar dosegel 28. decembra,
ko so sunki vetra dosegli hitrost okrog 110 km/h
(http://www. ws l. eh/forest/lothar).
Posledice orkanskega vetra v gozdovi.h BWW

Zaradi razmočenosti prodnatih tal ter velikih hitrosti vetra z močnimi sunki je predvsem debelo drevje
z dobro razvitimi krošnjami in višjim težiščem lesne
mase izgubljaJo svojo oporo v tleh. Prva drevesa so
padla že za božič, ko je vihar izruval predvsem posamezna močnejša drevesa. Z naraščajočim viharjem
so poškodbe v sestojih naraščale in dosegle vrhunec
26. decembra okrog poldneva, ko je v dobri uri padla
večina drevja.
V omenjenem revirju BWW je vihar Lothar na gozdnih sestoj ih povzročil naslednje škode:
- V vaško-mestnih gozdovih, s katerimi gospodari
gozdni obrat BWW (676 ha), je popolnoma uničil
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Društvene ve
sestoje na površini 111 ha. Delni vetrolomi s skupinsko do posamično poškodovanim drevjem so bili
prisotni na vsej ostali posesti. Izredni posek zaradi
vetroloma so ocenili na 64.000 ml (37.500 ml iglavcev, 26.500 ml listavcev). Ta količina predstavlja skorajda !O-letni posek v teh gozdovih.
-V zasebnih gozdovih ( 190 ha) je vihar unič il sestoje
na 28 ha površin ter prizadejal sestoje na vseh ostalih
površinah. Količino izruvanega in polomljenega lesa
so ocenili na 14.500 ml (10.300 ml iglavcev, 4.200
m3 listavcev).
-V zveznih gozdovih okrog vojašnice Bremgarten (29
ha) je vihar uničil9 ha gozdov, ostale je le poškodoval.
Količino izruvanega in polomljenega Lesa so ocenili
na 4.500 ml (3.500 ml iglavcev, 1.000 ml listavcev).
Skupno je vihar Lothar v revirju BWW uničil 148
ba površin, delno poškodoval747 ha gozdov ter izruval
in polomil 83.000 ml lesa (5 1.000 iglavcev, 31.700
listavcev).
Načrt sanacije

posledic vetroloma

Podrobneje smo se seznanili s sanacijo v
vaško-mestnih gozdovih, s katerimi gospodari gozdni
obrat BWW. Zaradi vetroloma, ki je v njihovih gozdovih uničil skorajda desetletni načrtovani posek, so
morali narediti plan sanacije gozdov, pri katerem so
upoštevali tudi srednjeročne posledice vetroloma v prizadetih sestoj ih in na sam obrat. Pri tem so upoštevali
tudi pridobljene izkušnje s sanacijo posledic vetroloma
iz leta 1990 (Vivian).
V naslednjih 3-4 letih pričakujejo povečanje škod
zaradi napada podlubnikov in povečanja sončnih opeklin
v robnib bukovih sestojih. Povečale se bodo površine
za nego in s tem stroški nege, pri čemer pa bo prihodek
zaradi uničenih elitnih sestojev upadel. Med dodatne
stroške so prišteli tudi stroške izdelave novega desetletnega načrta za obrat BWW. Predvidevajo, da bo poslovanje obrata v naslednjih letih zašlo v rdeče številke.
Pri načrtu sanacije so določili prioritetni red pospravi la lesa iz območja, ki gaje prizadel vetrolom. Najprej
so se usmerili na pospraviJo najdragocenejšega lesa
listavcev, ki se na trgu trenutno zlahka proda. Zaradi
nevarnosti razvoja podlubnikov v še ohranjenih sestoj ih iglavcev po prioriteti sledi pospraviJo posamičnih
polomljenih oz. izruvanih dreves iglavcev. V uničenih
večjepovršinskih sestojih iglavcev bodo najprej pospravili vrednejše sortimente, šele nato se bodo lotili
popolne sanacije. Le-to bodo izvedli na dostopnejših
površinah, kjer bodo z izdelanimi sortimenti pokriti vsi
stroški. Večino ostalega lesa, ki proizvodnih stroškov
ne bi pokrivali, bodo pustili v sestoj ih.
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Ogled sanacije posledic vetroloma
Na terenu smo si ogledali posledic vetroloma v gribukovo-smrekovi
debeljaki s primešanim gradnom, jelko in rdečim
borom. Vihar je najbolj opustošil elitne debeljake in
pomlajence na prepišnih legah. Večino drevja je vihar
izruval, drevje je padalo po sistemu domin v več stometrskih pasovih. Tanjše in bolj zakoreninjeno drevje
z močn ej širni srčnimi koreninami je bilo pogosto prelomljeno tik pod krošnjami Presenetilo nas je, da je v
uničenih sestojih ostal rdeči bor skorajda nepoškodovan. Zaradi svetloljubnega karakterja in sestojne utesnjenosti s strani je rdeči bor oblikoval manjše krošnje,
ki so se dobro upirale vetru. Vihar je prizanesel mlajšim
razvojnim fazam ter sestojem v zatišnih legah.
Pri pospravilu izruvanega in polomljenega drevja
so se v gozdnem obratu BWW držali načrta sanacije.
Del popolnoma uničenih debeljakov in pomlajencev z
velikim deležem kakovostne hlodovine je bil saniran že
pred našim prihodom. V sestoj ib z dobrimi spravil nimi
razmerami so bila izdelana tudi drva listavcev, ostali
sečni odpadki so bili zloženi v kupe. Na prvi pogled
je bilo mladje redko, slabo razvito, nevitalno in poškodovano, vendar so se med (in pod) temi večjimi
osebki skrivala številna manjša eno- do h·iletna drevesca bukve, hrasta, rdečega bora in javorja. Zelišča
so bila sorazmerno redka (konjska gri va), ponekod se
je zače la že razraščati robida. Sestoje bodo prepustili
naravnemu razvoju. Prva negovalna dela bodo izvedli šele ob prehodu mladja v goščo . Zaradi pocenitve
del bodo linijsko rahljanje zmesi izvedli s samohodnim strojem. Z ukrepom bodo skušali pospešiti razvoj
močnih in kakovostnih osebkov ob novo nastalih robovih.
V bližnjih nasadih smreke, kjer je bilo polomljeno
le posamezno drevje, je bila sanacija že dokončana. V
čevnatem svetu, kjer so prevladovali

Udeleženci ekskurzije na prizorišču vetroloma (foto: A. Kotnik)
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času ogleda je potekala sečnja v delno polomljenem
debeljaku smreke, jelke in bukve. Presvetljeni sestoji
se bodo obnovili po naravni poti.
Pri pospravi lu poškodovanih gozdov sodelujejo tudi
okoliški prebivalci, ki si po predhodnem dogovoru z
revimim gozdarjem pripravljajo drva za ogrevanje.
Čeprav so gozdovi odprti s prometnicami in je sečnih
odpadkov zelo veliko, se je pospravi la lotilo le nekaj

okoličanov.
Nedaleč vstran smo si ogledali izruvan debeljak
bukve in gradna, ki ga ne bodo sanirali, ampak prepustili naravnemu razvoju. Na podlagi proučevanja razvojnih procesov v teb sestoj ih bodo pridobili izkušnje
za ravnanje v bodočih ujmah.
Vetrolom je prizadel tudi sestoje jesena in doba v
naplavnib ravnicah ob reki Reuss. Debeljaki doba in
jesena so bili močno poškodovani, mestoma, kjer je
bila primešana smreka, so bili tudi popolnoma uničeni. Dob je bil več inoma izruvan, jesen, javor ter
tudi smreka delno izruvani ter delno polom!jeni. Izruvana drevje mogočnih dobav (prsni premeri tudi nad
100-120 cm) je podiral o vse okoliška drevje. Vibmj u
so se uprli le mlajši sestoji do faze drogovnjaka.
Potek sanacije teh sestoj ev je odvisen od odprtosti
sestaja, sestojne mešanosti ter stopnje poškodovanosti. Zaradi nevarnosti razvoja podlubnikov imajo pri
sanaciji prednost smrekovi sestoji, vendar so morali
včasih zaradi nedostopnosti prej poč i stiti prometnice
in bližnje sestoje listavcev. Ker je več ina debelega in
s tem kakovostnega doba in t11di jesena izruvana in
še delno vegetira, bo sanacija v teh sestoj ib tekla še v
naslednjih letih.
Ogledali smo si sanacijo dvosloj nega mešanega
gozda doba injesena v zgornjem sloju ter smreke v spodnjem sloju. Sestoj je bil skorajda popolnoma uničen.
Podstojna smreka je bila poškodovana zaradi vetra in
tudi zaradi padajočih dreves doba injesena. Pri sanacij i
tega sestaja so uporabljali kombinirano skupino sekačev
in forwardeija. Sekači so podelovali listavce ter prežagovali le izruvane iglavce, delavec v forwarderjuje nadalje
klestil, krojil ter zlagal les iglavcev. Les so s sečišč vozili
z močnimi traktorskimi prikolicami z žerjavom.
Zaradi sanacije posledic vetroloma so v gozdnem
obratu BWW začasno najeli še dodatno delovno silo.
Pomagajo si z upokojenimi sekači in gozdarji ter z
najetimi kmeti (akordanti). Pri začetnem pospravljanju
drevja z javnih poti in druge infrastrukture so pomagali
tudi člani civilne zašč ite bližnjih mest. Obrat je najel
tudi podjetnike z gozdarsko mehanizacijo.
Pri sanaciji uporablj ajo štiri gozdarske traktorje,
že omenjeni traktor s prikolico, dva forwarderja, tri
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vollemteije ter bager s k l eščami za premik težjega lesa
(dob).

Lesni trg
Prodajna področja za les iz območ ij v reviiju BWW,
ki jih je prizadel vetrolom so naslednja:
- Švica: na domačem tržišču prodajajo les vseh drevesnib
vrst i11 kakovosti. Še vedno se dobro proda les listavcev
najvišjih cenovnih razredov. Zaradi velike ponudbe je
trg zasičen z lesom iglavcev. Povprečne cene so zato
padle s prib!. 100 SFR/m3 na 70 SFR/m3 .
-Sosednje države: v Italijo prodajajo predvsem bukovo
hlodovina, v Avstrijo predvsem hlodovina iglavcev,
v Nemčijo pa les iglavcev za tehnološko predelavo
(celuloza, lesne plošče).
-Ostali trg: furnirsko hlodovina bukve srednje kakovosti prodajajo celo na Kitajsko.
Zaradi porušenih razmer na trgu iglavcev so se odloOgledali
smo si dva bistvena načina skladi ščenja:
-S kladiščenje na centralnem skladi šču z mokrim konzerviranjem. Les iglavcev je zložen v velike skladovnice, v katerih je bilo v času našega obiska okrog
2.000 m3 hlodovine. Zaradi preprečevanja razvoja
trohnobnih gliv in škodljivih insektov les neprestano
škropijo z vodo, ki jo črpajo iz bližnje reke. Tako
konzerviran les lahko počaka tudi tri leta na ureditev
razmer na trgu.
-Skladiščenje v gozdu. V Švici in Nemčiji od leta 1991
(vetrolom Vivian) uporabljajo tudi posebno metodo
skladiščenja lesa v gozdu. Les pred napadom trohnobnih gliv in ostalih škodljivcev zavarujejo z močnejšo
pla stično folij o. Pri dražj i metodi uporabijo tudi talno
folijo, kijo zvarijo skupaj s pokrivno folijo. Les je na
ta način skoraj brezzračno konzerviran, ker mikroorganizmi hitro razgradijo ptisotni kisik ter s tem onemogočijo svoj nadaljnji razvoj. Skladiščenje z neznatno izgubo vrednosti lesa je možno do enega leta pri
bukovini in do štiri leta pri smrekovini. Omenjeni
postopek konzerviranja lesa so predvsem kmetje, lastniki gozdov pocenili z uporabo folije, ki jim služi
pri prekrivanju silažne krme v silosib. Talne folije ne
uporabljajo, zato ostane les vlažen. Ker je pokrit, je
zašč i ten pred škodljivci. Skladiščenje lesa je možno
največ do treh let, vendar se že v drugem letu skladiščenja pojavljajo posamezne barvne napake in kasneje
porjavitev lesa. Slabe strani teb metod sklad i ščenja
lesa so v tem, da zasedajo prostor v gozdu ali ob njem,
hkrati pa so podvržene mehanskemu un i čenju folije
in s tem kvarjenju lesa.
čili za za lažno skladiščenje hlodovine smreke.
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Zaključek

Kljub temu da se pri našem delu ne bi radi srečevali
s podobnimi posledicami naravnih ujm, smo z zanimanjem prisluhnili dr. Biirgiju. Pri švicarskih kolegih
se lahko v bodoče zgleduj emo pri marsikaterih racionalnih rešitvah v gozdni proizvodnji.
Z racionalizacijo nege mladih sestoj ev bi prihranili
denar in č a s za nego danes nenegovanih sestojev, ki
bodo v bodoče ogroženi zaradi slabše stabilnosti. Pri
kriterijih za določitev potrebnega gozdnega reda bi

se morali večkrat vprašati, ali gre za "kozmeti čno"
ureditev sečišča ali za delo, ki je za obstoj in obnovo
gozda res potrebno. Tudi v naših ohranjenih gozdovih je regenerativna moč gozda dosti močnejša, kot si
mislimo, zato bi lahko celjenje podobnih ran prepustili
naravi. Obnova s sadnjo naj bi bila zgolj priložnost,
da se v izmenjanih sestojih vrnemo bližje k naravni
zgradbi sestojev in večj i pestrosti rastišču primernih
vrst. Zavedati se bomo morali, da tudi "brezplačna"
sadika iz državnega proračuna ni zastonj.
Andrej Držaj

33 . evropsko prvenstvo gozdarjev v nordij skih
( EFNS ), Estonija 200 l
Gostitelj i letošnjega že 33. evropskega prvenstva
gozdarjev v nordijskih smučarsk i h disciplinah (EFNS)
so bili naši kolegi iz Estonije. Tekmovanje je potekalo
od 10. do 18. februarja 2001 v kraju Otepaa.
Veliko zanimanje slovenskih gozdaijev in predvsem
oddaljenost kraja prireditve sta zahtevala temeljite priprave za izvedbo udeležbe, ki so se začele že v lanskem
letu. Po nekaj odpovedih v zadnjem hipu - iz zelo različnih razlogov - se je na naporno dolgo pot z avtobusom
preko Avstrije, Češke, Poljske, Litve in Latvije, ko se je
po 35 urah vožnje števec kilometrov ustavil pri številki
2.1 OO, odpravilo 19 najbolj zagretih.
Večina članov slovenske ekipe je zaposlenih na
Zavodu za gozdove Slovenije (OE Postojna, Lj ubljana,
Kočevje, Novo mesto in Kranj), nekaj v gozdarskih
podjetiib in ostalih različnih gozdarskih službah. V
našo družbo smo povabili tudi "negozdarje" in tako
poskrbeli za zelo pestro zasedbo in dobro vzdušje na
dolgi poti in v celotnem tednu bivanja v znanem estonskem zimsko-športnem centru Otepaa.
Če že naša zima letos ni bila najbolj "prava", smo
vsaj na daljnem severovzhodu Evrope pričakovali
zimsko pravljico. Pa je bilo ob vsej dolgi poti snega
le za vzorec.Tudi najhujši pesimisti si pred tem niso
predstavljali, da bo našo prireditev reševal ozek trak
umetnega snega, ki so ga organizatorji imeli pripravljenega za tekme svetovnega pokala v smučarskem
teku, ki so se zaključile le dan pred našim prihodom.
Tudi letos se je že preverjeni program prireditve
pričel v ponedeljek s strokovnimi gozdarskimi ekskurzijami. Na žalost smo težko pričakovani smučarski
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smučarskih

disciplinah

pohod po razgibani pokrajini Hanja morali opraviti kar
brez smuč i . Kljub temu smo bili prijetno presenečeni
nad lepoto tega področja ter zanimivo predstavitvijo
izbranih objektov ob poti. Še posebno doživetje je bil
vzpon na najvišji vrh Baltika, celih 318 m visoko Jajčasto goro. Pokrajina Hanja je zaradi ohranjene narave
in velike gozdnatosti zelo priljubljena med izletniki in
ljubitelji narave, kar Estonci nedvomno so. Prepredena je s številnimi pešpotmi, kolesarskimi stezami,
pozimi pa s progami za tek na smu čeh . Varstvo narave
je zelo poudarjeno, skoraj 1O% vseh gozdov te gozdnate države je pod varstvenim režimom. Gozdovi, ki
pokrivajo skoraj polovico celotne površine države (oz.
2,1 mio ha), skupaj s številnirnijezeri, močvirji in barji
dajejo značilen izgled tej večinoma ravni pokrajini,
njena posebnost pa je tudi kar 3.700 km dolga zelo
razč l enjena morska obala s številnim otoki v Baltiku.
Drugi dan smo si ogledali gozdove, ki služijo kot
študijski objekti gozdarske fakultete iz Tartuja, in
lovski dvorec, ki služi za nastanitev, v njem pa je na
ogled tudi zanimiva obsežna zbirka gozdarskega orodja
in instrumentov. V sklopu študijskih objektov se nahaja
tudi pragozd Jarvselja s površino 19,3 ha. Videli smo
zelo lepe sestoje rdečega bora, del le-teb predstavlja
gensko banko. Razkazali so nam še dolino reke Ahja, ki
jo obdajajo pisane stene iz peščenjaka. V tej pokrajini,
ki buri domišljijo, po pre pričanju mnogih Estoncev
prebivajo vi le, škrati in junaki številnih legend, ki so
pomembna vez med estonsko kulturo in naravo.
Na gozdarskem večeru so nam gostitelji predstavili
gozdove in gozdarstvo Estonije. Gospodarjenje z goz-
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dovi, kijih tvorijo več inoma bor, breza in smreka, ima
zelo dolgo tradicijo, po dolgotrajnem nemškem vplivu
danes prevladuje podoben nač i n gospodarjenja kot v
bližnji Skandinavij i. Ubadajo se s podobnimi problemi
kot drugod: škode zaradi divjadi (tam jelene dostojno
nadomeščajo losi), umiranje gozdov zaradi onesnaževanja, razdrobljena posest (samo 15 ha na lastnika),
denacionalizacija ...
Kaj pa tekmovalni del?

Po treningu v sredo, ko smo preizkusili proge in
nas je zajela tekmovalna mrzlica. Začelo se
je iskanje skrivnih receptov za pravo taktiko in kombinacijo maž. Sklepale so se celo stave, kdo bo boljši:
Notranjci, Gorenjci ali Dolenjci?
Že prvi dan pa je prinesel kup presenečenj , odločala
nista le dober tek in pravilna priprava smuči, pač pa
tudi dober strelski rezultat. Naj naštejem le najboljše
uvrstitve naših po starostnih kategorijah: Katja Koneč
nik 18. mesto (20-30 let), Mirjam Mikolič 18. mesto
(30-40 let), Franci Pogačnik 19. mesto (30-40 let),
Franc Miklavčič 29. mesto (40-50 let), Janez Konečnik
36. mesto (50-60 Jet) in Jože Omerzu 53. mesto (60-70
Jet). Uspešno smo nastopili še zadnji dan tekmovanja v
štafetah, kjer je odločal Je tek. Naša najboljša četverica
stre l išče,
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Estonije so lepi borovi gozdovi

v postavi Toneta Roka, Francija Pogačnika, Francija
1vanči ča in Mi lana Go mika je zasedla 1l. mesto. Vsekakor smo bili zadovoljni z doseženimi uvrstitvami,
čeprav vsak zase natančno ve, kje in kako bi lahko ujel
dragocene sekunde, ki so mu manjkale do še boljšega
rezultata.
V nedeljo se nas je večina od l oči la še za 50
ali 25 kilometersko maratonsko preizkušnjo na
Tartu-maratonu, ki šteje tudi za serijo WORDLOPPET.
Po uspešno opravljenem teku pa smo v nedeljo ob 15.
uri štartali še na maratonsko vožnjo proti domu. V Ljubljano smo prispeli ob 4. uri zjutraj, ne v ponedeljek, pač
pa šele v torek!
Kot vodja ekipe se moram vsem zahvaliti predvsem
za potrpežljivost. Posebno priznanje zaslužila šoferja
Martin Frelih in Jani Potočnik, ki sta nas varno prevažala in "prenašala".
Hvala tudi vsem sponzorjem, posebno še Telekomu
Slovenije, Zavodu za gozdove Slovenije, Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugim, ki so
nam pomagali pri pokritju stroškov udeležbe.
Za vse, ki jih zanima udeležba na 34. EFNS, ki bo
od 3. do 9. 3. 2002 v Avstriji (Ramsau), pa obvestilo,
da že zbiram prijave.
Janez Konečnik

Skupinska slika slovenske ekipe (obe foto: Janez Konečnik)
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Mednarodni simpozij študentov gozdarstva
Ali na Škotsko in spet nazaj
Kako združiti pravo mero učenja, popotovanj, druženja z različnimi ljudmi in obilo zabave? Z IFSS {International Forestry Students' Symposium), letnim sreča
njem IFSA (Intemational Forestry Students' Association).
Vsako leto ga organizira druga članica in tako smo se
predstavniki DŠG (Društva študentov gozdarstva) letos
odpravili na Škotsko.
Peter in Urša sva se 8. septembra znašla na Bmiku,
otovorjena s prtljago. Po udobnem poletu, polnem pozornosti stevardes British Aitwaysa, smo pristali v Londonu.
ln že sva sedela na vlaku za Edinburg.
Z vlaka sem si prvi č imel priložnost ogledati "tipično"
angleško pokrajino (mimogrede, vlake kot je naš slavni
pendolino imajo ua Angleškem že v vsaki vasi). Vse je
izgledalo močno obdelano z občasnimi grozno industrializiranirni vk lj učki. O kakšnem poštenem gozdu pa ne
duha ne sluha.
V Edinburg sva prispela precej sita vlakov, predvsem pa
lačna. Telefonski klic je zvabil prijazne gostitelje in kmalu
so prišli po naju. Odpeljali smo se do kampa, kjer smo
tabotili prvih nekaj dni. Tam so ravno preveijali prisotnost kandidatov (kar milo se mi je stoti lo- kot bi bil spet
na predavanjih). Seveda sem med množico opazil mnogo
znanih obrazov, veliko pa je bilo tudi novih. Led je bil
hitro prebit in objemanja s starimi kolegi kar ni bilo konec.
Spali smo v šotorih in že prvo noč nas je presenetil dež.
Ta je bil kot nalašč prisoten vse dni tabotjenja vsaj nekaj
ur dnevno. No, vzdušje kljub vsemu ni zamrlo, tretjo noč
smo imeli celo pravi jam session, sestavljen iz dveh kitar,
celega kupa improviziranih tolkal ter ubranih glasov. Igrali
smo tako dobro, da so ostali gostje kampa skoraj poklicali
policijo. Toliko o strpnosti do glasbenih talentov.
Dnevi so kar prehitro minevali. Čez dan smo hodili
po prekrasni edinburški uni verzi, poslušali predavanja o
angleškem in škotskem gozdarstvu, sodelovali v raznih
delavnicah in okroglih mizah ter na sejah skupščine IFSA.
Trdemu delu smo dodali še nočna raziskovanja Edinburga.
Seveda smo se tudi tej zadnji dejavnosti posvetili z vso
resnostjo. Edinburg je prekrasno mesto, tako podnevi kot
tudi ponoči, in si gaje vredno pošteno ogledati.
V petek, 15. septembra, se nam je pridružil še 3. slovenski delegat, Klemen, tako da smo bili Slovenci zastopani v številčnej ši sestavi.
V soboto smo se odpravili v Oban, turistično obmorsko mestece na zahodu Škotske. Tam sem prvič poskusil
slavno angleško jed, predhodnice vseh fast foodov na
svetu, fi.sh & chips. V sili hudič še muhe žre, kot pravi
slovenski pregovor (vsak nadaljnji komentar ni potreben).
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V Obanu se je vsem delegatom začelo svitati, kakšno
je stanje gozda v Veliki Britaniji. S svojo 19-odstotno
pokritostjo z gozdno vegetacijo nam ne sežejo niti do
kolen, poleg tega pa le mat~ši del tega ozemlja prekrivajo naravni gozdovi. Večinoma najdemo razne plantaže
sitke in podobnih iglavcev. Vse skupaj daje bolj videz
kmetijstva kot pa kaj drugega. V zadnjem času si izredno
prizadevajo razširiti area! naravnil1 gozdov, vendar je za
to potrebno veliko časa. Največje ovire pri tem so skrajno
neugodna lastniška struktura (velikanske privatne posesti),
različni ekonomski interesi, degradirana, osiromašena
zemlja in pa veliki herbivori, ki so se zaradi lovskih interesov prenamnožili (ponekod govorijo celo o 40 glavah
jelenjadi na hektar!). Na Škotskem tako razen v posameznih ograjenih področjih sploh ni naravnega pomlajevanja. Težko si je predstavljati, da se kdo veseli enega
mladega bora na kvadratni meter. So pa prepričani, da
jim bo uspelo. In verjetno jim res bo, saj so na svojo stran
uspeli pridobiti civilno družbo. Le-ta je vsaj na Škotskem
izredno ekološko osveščena. Zavest o vrednosti dreves in
gozdov je izredna. V mislih so se mi začela porajati mnoga
vprašanja: "Kaj pa Slovenci? Se zavedamo, kakšen zaklad
imamo v svojih (za zdaj) še prečudovitih gozdovih? Ali
gozdarji dovolj in na pravi način osveščamo javnost? Ali
znamo naše gozdove dobro in pravilno tržiti?"
Med potjo smo se ustavili še ob jezeru Loch Ness in se
po njem popeljali z ladjo. Slavne pošasti Nessie ni bilo na
spregled (menda se pokaže le bogatim turistom). Omeniti
je potrebno še haggis, škotsko nacionalno specialiteto,
ki je precej podobna našim krvavicam. To je bila najokusnejša jed, kar srno jih poskusili, sicer pa smo cele
dneve žveči li neznosne angleške sendvi če in čips s kisom.
Poskusili smo tudi pravi škotski whiskey (v neki trgovini
se je dalo degustirati kar 25 različnih vrst te pijače) in
seveda odlično pivo.
Kljub vztrajnemu zanikanju dejstva, da se bliža konec
simpozija, je ta vseeno prišel. 23. septembra proti večeru
sva se z Uršo poslovila in odpeljali so naju na vlak. Doma
si še 14 dni nisem čisto opomogel od vseh izkušenj.
Vse, kar sem doživel na simpoziju, se je globoko vtisnilo vame. Znova se je izkazalo, da sem se pred leti pravilno odločil za študij. Spoznal sem, da je gozdarstvo
resnično znanost prihodnosti, katere razcvet šele prihaja.
Slovensko gozdarstvo se lah)<o brez zadreg kosa s svetovnim, čeprav nikakor na smemo spati na lovorikah.
Na koncu bi se iskreno rad zahvalil vsem, ki so nam
omogoči l i to avanturo.
Peter Železnik, svetnik IFSA
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Književnost
Mitja Zup a nč i č· Smrckovi gozdovi Slovenije (Slovenska akademija znanosti
umetnosti. Razred za naravoslO\ ne \'ede. Dela 36, 222 ~. + tabele. Ljubljana 19991
Znanstvena monografija uglednega slovenskega
fitocenologa dr. Mitje Zupanč iča, izrednega člana
SAZU,je sad avtorjevih dolgoletnih preučevanj smrekovih gozdov v Sloveniji in drugod v jugovzhodnoalpskem in jugovzhodnoevropskem prostoru. Delo je
bogato dokumentirano z analiznimi in sinteznimi preglednicami v prilogi. Avtor je smrekove gozdove Slovenije uvrstil v 18 asociacij, od katerih jih je 11 potencialno naravnih, 7 pa drugotnih, in sicer na rastiščih
bukovib gozdov. Pri poimenovanju gozdnih asociacij
je avtor sledil Kodeksu fitocenološke nomenklature
in zato korigiral nekatera starejša, v prejšnjih delih
objavljena imena. Dr. Zupančič je pri sinsistematskem
razvrščanju smrekovib gozdov upošteval tudi načelo
večrazsežne č l enitve vegetacijskih enot, torej je nekatere opisane asociacije členil še na geografske variante
in geografske subvariante. Njihovega poimenovanja
kodeks ne obravnava. Celovita ocena tega obsežnega
dela presega namen tega poroči la . Ugotavljam le, da je
delo opravljeno temeljito, s številnimi tehtnirni primerjavami in s pravi čnim upoštevanjem drugih avtOijev. Iz
monografije se mi zdi vredno i zluščiti predvsem to,
kar bo morda zanimalo tudi gozdarje, ki se s fitocenologijo ne ukvarjajo poklicno. Pomembno je, da so
na enem mestu zbrani opisi skoraj vseh doslej ugotovljenih smrekovih združb v Sloveniji. Ti opisi niso
preobsežni, vendar je v njih veliko podatkov, ki bodo
koristni pri delu v območju ali revirju, kjer so naravni
ali drugotni smrekovi gozdovi. Avtor navaja veljavno
ime združbe z avtorjem ali avtorji, sinonime, opis razširjenosti, ekoloških razmer, flori stične sestave, znači l n ih in razlikovalnih vrst, dinamike in gospodarskega
pomena združbe. Precej gradiva o potencialno naravnih smrekovj ih v Sloveniji je dr. Zupančič objavil že
prej, bodisi sam ali v soavtorstvu, deloma so to storili
tudi drugi slovenski fitocenologi (npr. V. Tregubov, M.
Wraber, M. Accetto, raziskav M. Piskemika zaradi drugačnega pristopa ni mogel upoštevati). V takih primerih
avtor v tej monografiji predvsem strojeno povzema
prejšnje ugotovitve. Precej novosti je pri opisih drugotnih smrekovih združb. To so pionirska smrekovja
na opuščenih pašnikih in senožetih, na potencialnih

* Igor Dakskobler, Biološki inštitut ZRC SAZU, Regijska
raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
SLO
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rasti ščih bukovih gozdov. Takšnih smrekovij v našem
alpskem in deloma predalpskem svetu ni tako malo
in morda smo nanje premalo pozorni. Opozorimo naj
na dve asociaciji, katerih sestoji v Sloveniji poraščajo
večj e površine: sekundarni gozd smreke in smrdljivke
(svinjske laknice) Aposerido-Piceetum v altimontanskem pasu naših Alp, na degradiranih rastiščih
alpskega bukovja Anemono-Fagetum, ter sekundarni
gozd smreke in vij ugaste (vijugave) masnice Avenello
fiexuosae-Piceetum na nekarbonatnih kamninah in distričnih tleh, na potencialnih rastiščih montanskih in
altimontanskih kisloljubnih bukovih gozdov. V drugotne združbe uvršča avtor tudi smrekovja, ki so vsaj
deloma nastala s sadnjo na posekah bukov ih gozdov in
kjer se je smreka zaradi ugodnih podnebnih in talnih
razmer obdržala tudi v naslednjih generacijah. Kot
takšno združbo avtor obravnava gozd smreke in kranjske kozje češnje (krhlike) Rhamno fallici-Piceetum,
ki naseljuje manjše površine na karbonatni podlagi v
gorskem pasu. Opisi te in še drugih drugotnih združb
so vredni branja, saj v podobnih gozdovih v novejšem
času razmeroma pogosto opravljamo gozdoslovne raziskave, s pomočjo katerih poskušamo usmerjati razvoj
gozda v bolj naravno, mešano drevesno sestavo in raznamerno zgradbo.
V zaključku dr. Zupančič na kratko kritično obravnava razred smrekovih gozdov Vaccinio-Piceetea, njegove značilne in razlikovalne vrste ter razl ič ne pristope k členitvi tega razreda na nižje sinsistematske
enote. Pregledu virov sledi obsežen angleški povzetek
in nekaj izbranih posnetkov naših smrekovih združb
in njihovih značilnih vrst, ki jih je prispeval Vinko
Žagar. Knjigi so v posebni mapi dodane fitocenološke
preglednice, skupno jih je 22, od tega Il analiznib in
Il sinteznih.
Monografijo dr. Mitje Zup ančiča gozdarjem vsekakor priporočam. Študenti jo bodo lahko uporabili kot
pomožno gradivo pri predmetu fitocenologija. Koristila
bo raziskovalcem in praktikom, predvsem tistim, ki
se tako ali drugače ukvarjajo z raziskavami smreke in
smrekovih gozdov in želijo izvedeti kaj več o smrekovib združbah. V pomoč bo tudi sodelavcem pri gozdnogospodarskem načrtovanju, npr. pri posodabljanju
seznama (šifranta) gozdnih združb Slovenije.
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Prikaz knjige DAS PLENTERPRINZIP (prcbiralno načelo) a\10Jja Heinricha
Reiningetja. ki je izšla v založbi Leopold Stockcr, Graz - Stuttgart. 2000
Avtor knjige Das Plenterprinzip je mednarodno priznan zagovornik prebiralnega gozda. Le-tega je pretežni del svoje aktivne dobe razvijal in uspešno oblikoval v prostranih gozdovih samostana Schliigl v severozahodnem predelu Avstrije. V štiri desetletja dolgi
dobi je postopoma spreminjal "gozd starostnih razredov" v prebiralni gozd in svoja opazovanja, izkušnje ter
gospodarske uspehe celostno prikazal v obravnavani
publikaciji. Avtor hkrati naslanja svoja razmišljanja na
nad 170 virov iz literature in poizkuša uspešno razvijati
zgodovinski pogled na temo prebiralnega gozda, na
njegovo prebiralno vlogo in na z njo v Evropi tesno
povezano tehnologijo premene "gozda starostnih razredov" v naravi prijaznejšo tvorbo, imenovano prebiralni gozd. Delo je zanimivo z različnih zornih kotov:
z zgodovinskega in še posebej s perspektive ravnanja
z gozdom v prihodnosti, ko bo pravi, naravnejši gozd
postopoma in zagotovo tudi v Avstriji zamenjal nevarnega bolnika, imenovanega "gozd starostnih razredov",
ki povzroča vrsto negativnih stranskih učinkov v sookolju in v gospodarstvu. Avtorjeva velika prednost pri
oblikovanju vsebine knjige so njegove praktične izkušnje in opazovanje, kako se gozd domala pol stoletja
pred njegovimi očmi spreminja v naravi prijaznejšo
tvorbo, ki ni le naravnejša, temveč je hkrati tudi gospodarsko trajnostno zanimivejša. V knjigi je podan poizkus celostnega dojetja teorije prebiranja. Pri tem se
avtor močno naslanja na zakonitosti v življenju pragozda. Poizkuša dojeti pragozd, njegovo naravno, strukturno oblikovano biosubstanco kot neprekosljivo uspešno stvarstvo narave. Pri tem pa si dovoli po kognitivni
poti vplivati na to naravno strukturirano biosubstanco,
in sicer v mejah naravnosti, brez krnitve ostalih funkcij gozda, poudarja pa njeno kakovost. Torej uspešen
poizkus optimiranja številnih naravnih funkcij gozda,
kamor spada tudi funkcija lesne substance pri razširjeni potrebi č loveške družbe. Avtor prihaja po tej poti
do teoretičnega in praktičnega spoznanja o celostni
gospodarski premoči prebiralnega principa v ravnanju
z gozdom. Pri vsem tem pa poudarja "avtomatizacijo
vseh funkcij" na poti nege z naravno pomočjo matič
nega drevja v gozdnih sestojih. Torej tudi samodejna
zaščita (samozaščita) s pomočjo čim samodejnejše
nege gozda.
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Avtorju za vse omenjeno ne bi bilo potrebno napisati nad 230 strani teksta. Vendar je to moral storiti, da
bi gozdarstvu z nevarno boleznijo, "gozdom starostnih
razredov", s prepričljiv o in zajetno injekcijo omogoč i l spregledanje in uspešno ozdravitev. Vsebinsko je
knjiga smotrno razdeljena na naslednja bistvena poglavja:
- Prebiralni gozd oz. prebiralno načelo
- Struktura gozdne biosubstance - več kot ideološka
utvara
- Pota premene
- Prikaz uspešnih primerov premene skozi zgodovino
v sedanjost
Kot povzetek k točkovnemu kontaktiranju gozdarja
z naravo v prebira !nem gozdu je treba poudariti naslednje:
V točkovno strukturiranem gozdu izstopajo samodejni varovalni mehanizmi, ki zagotavljajo mnogonamenski uspeh. Predpogoj pri tem pa je razvijanje
visoke ravni točkovnega kognitivnega nače l a. To poudarjam, da bi opozoril na to, kako nevarno in uničuj oče
je " kmečko prebiranje" v gozdu, ki je v preteklosti
uničeval o gozdove in ki jih na žalost uničuje še danes.
Točkovni, kogn itivno uravnavan sistem je zagotovilo
za uspeh. V Sloveniji imamo veliko elitnih primerov
pa tudi težke spodrsljaje iz preteklosti in iz sedanjega
časa, kar je za Slovenijo sramotno. Knjiga opozarja
na svetle točke v Avstriji in na uspešni začetek, ki bo
zagotavljal uspeh tudi v bodoče, če bo le njegova pot
v bodočnost postopna, kognitivna. To pa bo le, če bo
spoštovan princip točkovnega , v naravi organsko vgrajenega izvajanja z vso odgovornostjo, ne le s strani
gozdarja, temveč tudi s strani slehernega prebivalca in
še posebej politika.
prof. dr. Dušan Mlinšek
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse 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 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 kopijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60
dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30
dni pred objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po
objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim 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 zgoščenim 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. ompha/odetosum (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane 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
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.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgml/sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J. 1GRANT, G. E. 1JOHNSON, E./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.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ŽGAJNAR, L., 1995. Sekan ci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
- -- , 1996. Enciklopedija Slovenije.- 1O. 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 izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računal nišk i 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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Ne škodite drevesom!
"Mislim, da ne bom nikoli videl
pesmi, lepe kot drevo.
Pesmi pišejo norci kot jaz,
toda le Bog zna narediti drevo."

S temi znamenitimi verzije ameriški poet JoyceA. Kilmer (1866-1918), stoječ pred mogočnim drevesom, dokončno
obupal nad svojim pesni kovanjem (Trees). Njegov sodobnik, naturalist JohnA. Muir (1938-1914), ki je pripomogel
k ustanovitvi nacionalnih parkov Sequoia in Yosemite v Kaliforniji, je takole povezal usodo drevesa in človeka:
"Med vsemi različnimi izdelki, s katerimi je Narava ozaljšala zemeljsko obličje, nobeden ne vzbuja naše simpatije
in razvnema domišljije tako silno kot častitljiva drevesa, ki se zdijo, da kljubujejo minevanju časa ... tihe priče
menjavajočih

se

človekovih

generacij, s katerimi jih veže ganljiva podobnost ... prav taka v svojem rojevanju,

mladosti in ginevanju."
Gozdarji? V gospodarskem gozdu le prehitimo pešanje in smrtni boj drevesa, da izkoristimo les, ko ga še ni načel
razkroj. Nepoškodovan je resnično high~tech narave. V stari violini, najbolj zahtevnem lesenem izdelku, je goslar
vžgal latinski napis: "Viva in silvis- fui dura occisa securi; dum vixi tacui- mortua dulce cano." ("Živela sem v gozdu,
dokler me ni posekala trda sekira; ko sem živela, sem molčala, v smrti sladko pojem.") V lesu lahko drevo živi še
dolga desetletja in stoletja. Masiven les {le takšen mi je všeč) je enkraten v svoji spremenljivosti in bogastvu tekstur,
ki je primerljivo le z neponovljivostjo človekove osebnosti. Prednost lesa je tudi v njegovi rastni obnovljivosti, nizki
porabi energije pri pridobivanju, predelavi in obdelavi. Po uporabi ga lahko brez obremenitve za okolje vrnemo v
ogljikov cikel. Les je mehak, nežen material, ki nas intimno povezuje z naravo. Ni namenjen za monumentalne
objekte. Ostaja v obsegu človekovih dimenzij. Primeren je za drobno razčlenjene oblike, zato ga v arhitekturi
uporabljajo za počlovečenje tehničnih oblik (Millendorfer). Vendar da le nepoškodovano drevo zdrav les.
Drevo je starodaven izum. Bistvena mejnika pri njegovem razvoju sta bila nastanek lignina in kambija. Prvi je
očvrstil stene prevodnih celic, drugi pa je omogočil "neomejeno" debelinsko rast in posredno "neomejeno" višinsko
rast. Tako je že v devoniju, pred več kot 300 milijoni leti, nastalo prvo "pravo" drevo z lesom, ki je bil presenetljivo
podoben lesu današnjih iglavcev. Večina dreves nih vrst, ki so nastale med evolucijo, je izumrla in jih v najboljšem
primeru poznamo v obliki fosilov. Le nekaj "živih fosilov" nespremenjenih vztraja milijone let: ginko, ki je že "videl"
dinozavre, pa metasekvoja in nedavno odkrita volemija. Sicer pa je s taksonomske in filogenetske perspektive
drevo umetna kategorija. Je naravni konstrukt, ki gospoduje habitatu nad tlemi, in je rezultat prilagoditvene strategije
številnih, tudi zelo različnih rastlinskih skupin.
Odziva drevesa na poškodbe še ne poznamo dovolj. Manjše poškodbe praviloma ne ogrožajo preživetja drevesa,
niti ne zmanjšajo njegovega prirastka, pač pa vselej prizadenejo kakovost lesa·_ Osnovni preživetveni mehanizem
temelji na vzpostavljanju dokaj stabilnega razmerja med tremi poglavitnimi funkcionalnimi sistemi drevesa: listno
površino, površino korenin in prostornino beljave. Težnja po vzdrževanju dinamičnega ravnovesja med strukturami
in funkcijami (homeostaza) omogoča manjša "popravila" vsakega od sistemov, seveda če sta ostala dva ne poško~
dovana: zmanjšanje listne površine (vetrolom) ob neprizadetem koreninskem sistemu in neprizadeti beljavi sproži
aktiviranje spečih popkov in nastanek nove listne površine; mehanska odstranitev beljave ob nepoškodovani
krošnji in nepoškodovanem koreninskem sistemu preko pospešene kambijeve delitene aktivnosti omogoči njeno
nadomeščanje. Na drugi strani pa kritično zmanjšanje enega sistema povzroči zmanjšanje ostalih dveh: npr.
propadanje koreninskega sistema pri umirajočih jelkah sproži ustrezno zmanjšanje listne površine in prostornine
beljave. Takšni procesi se vselej negativno odrazijo na lesu. Vemo tudi, da drevo ne zna pozdraviti rane. Rano
lahko le bolj ali manj uspešno preraste in omeji (kompartmentalizira), pri čemer začno vsa tkiva, starejša od dneva
poškodovanja, propadati. Zato so za kakovost lesa usodne zlasti poškodbe, nastale pri višji starosti. Debel ni ščitniki
ob vlakah in med gradnjo gozdnih prometnic nikakor niso odveč. Skrbno usmerjanje debel pri poseku se je vselej
obrestovalo. Sam vselej ločim rast in prirastek drevesa od rasti in prirastka kakovosti njegovega lesa.
"Ne škodite ne zemlji, ne morju, ne drevesom."
(Nova zaveza, Razodetje/apokalipsa/5-7, 3).

prof. dr. dr. h. c. Nikq Torelli
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GDK: 176.1 Prunus avium L.: 176.1 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. : 176.1 Fraxinus angustifolia Vohl.: 181.6 + 852.16

Trohnoba debla pri divji
vzroki in posledice1

češnji, črni

jelši in poljskem jesenu -

Occurrence of Wood Rot in the Wild Cherry, Black Alder, and the Field Ash Causes and Effects
Marijan KOTAR*
I zvl eček:

Kotar, M.: Trohnoba debla pri divji češnji, črni jelši in poljskem jesenu -vzroki in posledice. Gozdarski vestnik, št.
2/2001. V slovenščini, s povzetkom v anglešči ni , ci t. lit. 7. Prevod v angleščino: Marijan Kotar.
Prispevek obravnava pojav trohnobe debla pri divji češnji in črni jelši ter pojav diskoloriranega lesa pri poljskem jesenu
na rastiščih, kjer so te drevesne vrste pomembne graditeljice gozdov. Pri češnji se trohnoba debla pojavi kot posledica
naravnega čiščenja debelih vej ali pa kot posledica poškodb krošnje. V gozdu delež dreves, ki imajo trohnobo debla,
strmo narašča po starosti 40, 50 let. Zato mora biti proizvodna doba pri tej drevesni vrsti od 40 do 50 let. Do te starosti
lahko vzgoji mo drevesa, ki bodo imela prsni premer 50-60 cm, če bodo rasla na ustreznem rastišču in imela zadosti velik
rastni prostor. Čistost debla pa moramo doseči z zelenim obvejevanjem. Pri črni jelši se pojavi trohnoba debla pri starosti
50-60 let, zato morajo biti proizvodne dobe na analiziranih rastiščih približno 50 let, v primeru, da so sestoji panjevskega
porekla, pa še krajše. Pri poljskem jesenu imajo debla v spodnjem delu (na panju) ~avo obarvano jedrovino že pri starosti
50 let. Zato so proizvodne dobe nad 50 let ekonomsko neupravičene. Vse tri drevesne vrste na analiziranih rastiščih
bi lahko do starosti 50 let dosegle prsne premera nad 50 cm, če bi imele zadosti dolge in široke krošnje, tj. daljše od
polovice (višine drevesa) dolžine debla.
Ključn e besede: divja češnja, Prunus avium L., črna jelša, Alnus glutinosa (L.) Gaertn., poljski jesen, Fraxinus angustifolia Vah l.,
trohnoba debla, diskoloriran les, proizvodna doba.

Abstract:
Kotar, M.: Occurrence of Wood Rot in the Wild Cherry, Black Al der, and the Field Ash- Causes and Effects. Gozdarski
vestnik, No. 2/2001. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 7. Translated into English by Marijan Kotar.
The article deals with occurrence of dry rot in the wild cherry and the black alder, and with occurrence of the discoloured
wood in the field ash on the sites where these species have an important share ina stand structure.
ln the wild cherry wood rot occurs in the stem as a consequence of natural pruning of the thick branches, or of the
crown breakages by damaging snow. The share of wild cherries which are attacked by dry rot rapidly increases after
the age of 40-50 years, therefore, the rotation of the wild cherry should be approximately 40-50 years. Until the age of
50 years the wild cherry tree could achieve the DBH of 50-60 cm on a good site when a crown is released. To achieve
sufficient quality of a stem, it is necessary to use pruning of the living branches.
ln the black alder wood rot occures at the age of 50-60 years. The rotation should, therefore, last 50-60 years and
in case of coppice trees the production period should be even shorter. ln the field ash the discoloured wood appears in
the lower part of the stem after the age of 50, therefore, the rotation on the analysed site which is longer than 50 years is
economically unjustified. All of the analysed tree species on the analysed sites could reach the DBH of 50 cm and over
to the age of 50 years, provided they had an appropriate crown size and a crown ratio. The crown of crop trees should
be longer than one half of the tree height.
Key words: wild cherry, Prunus avium L., black alder, Alnus g/utinosa (L.) Gaertn., field ash, Fraxinus angustifolia Vahl.,
wood rot, discoloured wood, rotation.

1 UVOD
INTRODUCTION
Zadnja desetletja 20. stoletja so prinesla v odnosu č l ovek- gozd velike
spremembe. Poleg uveljavitve t. i. ekosistemskega pristopa v razumevanju
funkcioniranja gozda se je uveljavila tudi multifunkcionalnost gozda. Nekdanja zahteva po trajnosti lesnih donosov oziroma proizvodne vloge gozda
se je razširila še na njegove varovalne oziroma okoljske ter socialne učinke.
Z vidika znanstvene discipline, ki obravnava rast in donose gozda, se je
nekdanje n ače lo maksimalne gozdne rente, ki je obsegala le donose lesa,
lova in stranskih gozdnih proizvodov, razširilo na vse učinke gozda.
r.n7riV 59 120011 2

• dr. zn., redni univ. prof. M. K.,
univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljiva
gozdne vire, Večna pot 83, Ljubljana, SLO
1 Prispevek je bil predstavljen
na posvetovanju Vpliv mehanskih
poškodovanj na rast drevesa in
kakovost lesa, 23. 11. 2000 v Ljubljani
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To zahtevo, tj. maksimalno gozdno rento v razširjenem pomenu, lahko
podamo tudi v naslednji obliki: produkcija maksimalne količine visokokakovostnega lesa ob istočasnem izpolnjevanju ostalih funkcij gozda. Tisti, ki so
ekološko osveščeni (kar je danes moderno), lahko to zahtevo berejo tudi
v obratnem vrstnem redu, to je: izpolnjevanje vseh okoljskih oz. varovalnih
ter socialnih funkcij gozda ob istočasni maksimalni produkciji visokokakovostnega lesa.
S tem ko so skokovito narasle potrebe po neproizvodnih funkcijah gozda,
se proizvodna funkcija gozda ni zmanjšala, pač pa samo spremenila. Nekdanja zahteva po maksimalni količini lesa je prerasla v zahtevo po maksimalni kakovosti. Nekdanji donosi iz gozda so temeljili predvsem na količini
lesa, danes pa temeljijo na njegovi kakovosti. Pogosto najdemo v gozdu
posamezna drevesa, ki so vredna več kot 1 ha gozda povprečne kakovosti. Razlika med ceno najbolj kakovostnega in ceno sortimenta najslabše
kakovosti znotraj iste drevesne vrste se povečuje in kot kaže, bo tako
še naprej. Trg je zasičen z lesom povprečne in podpovprečne kakovosti,
povpraševanje po najbolj kakovostnih sortimentih pa je vse večje . To je
tudi razlog, da postajajo napake in kakovostni znaki lesa vse bolj zanimivi
kot predmet raziskovanja. V tem sestavku obravnavamo trohnobo lesa v
debi ih divje češnje, črne jelše in poljskega jesena, ki pomembno vpliva na
kakovost lesa ter vitalnost in zdravstveno stanje drevja. Te trohnobe so
pogosto posledica mehanskih poškodb naravnega izvora ali pa so posledica
»poškodb časa« , to je prehitrega staranja.

2 NAMEN RAZISKAVE
2 OBJECTIVES OF THE RESEARCH
Namen raziskave je ugotoviti pojavnost trohnobe debel pri divji češnji
(Prunus avium L.) in črni jelši (A/nus glutinosa (L.) Gaertn.) ter pojavnost
diskoloriranega lesa pri poljskem jesenu (Fraxinus angustifolia Vahl.) na
rastiščih, kjer rastejo omenjene vrste v obilni primesi ali pa kot glavna
drevesna vrsta.
V prispevku obravnavamo glavne vzroke, ki privedejo do pojava trohnobe,
ter posledice. Ker trohnoba oziroma diskoloracija (fakultativno obarvana
jedrovina pri jesenu) pomembno razvrednoti kakovost lesa, poskušamo v
prispevku podati okvirne smernice, kako ravnati z gozdom, kjer uspevajo te
drevesne vrste, da bi bil obseg teh nezaželenih pojavov čim manjši.

3 PREDMET RAZISKAVE IN METODE DELA
3 SUBJECT OF INVESTIGATION AND METHODS OF WORK
V prispevku obravnavamo razširjenost trohnobe pri divji češnji na rastiki jih poraščajo fitocenoze, ki jih uvrščamo v sintaksonomske enote
Castaneo-Fagetum sy/vaticae, Hedero-Fagetum, Galio rot.-Abietetum in
Querco roboris-Carpinetum. Analize pri tej drevesni vrsti smo izvedli v
Halozah, Murski šumi in Suhi krajini.
Trohnobo pri črni jelši smo proučevali pri drevesih, ki so rasla v Veliki
Polani in Črnem Logu, in sicer na rastiščih sintaksonov Carici-Ainetum ter
Robori-Carpinetum.
Pojavnost diskoloriranega lesa pri poljskem jesenu smo analizirali na
sečiščih v Veliki Polani in Črnem Logu, na rastišču fitocenoz, ki so uvrščene
v Carici-Ainetum in Robori-Carpinetum.
Pri češnji smo analizirali 62 dreves, in sicer s pomočjo debelnih analiz
(celotno deblo), pri črni jelši in poljskem jesenu pa smo izvedli meritve panjev
šči h,
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in meritve premerov trohnečega dela ali obarvanega dela lesa. Te panje smo
nak lj učno (v pasovih) izbrali na sečišču , kjer je bil izveden končni posek.
Pri delu smo uporabili izsledke dosedanjih raziskav, ki so bile izvedene pri
nas in v Nemčij i ter rezultate analiz, ki smo jih izvedli z namenom, da v
končnih posekih ugotovimo delež dreves, ki imajo trohneča debla ali pa
razvrednotene sortimente zaradi pojava »sivorjavega srca«.

4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4 RESULTS AND DISCUSSION

4.1 Proizvodna doba divje češnje in pojav trohnobe lesa
4.1 Rotation of the wild cherry and occurrence of wood rot
že v davnem letu 1713 j e Carlowitz pisal o divji češnji (SPIECKER 1994),
o tem da se čudi , ker je ne sadijo v večji meri, saj spada med najbolj donosne
(allerprofitabelste Baumart) drevesne vrste, njena rast pa je hitrejša kot
pri večini ostalih dreves. Tudi današnji gozdar, ki ima poleg bioloških in
tehničnih znanj še nekaj znanja s področja ekonomike, ne razume, zakaj
tej drevesni vrsti, ki se pojavlja v naravni zgradbi gozda na velikem delu
naših rastišč, posvečamo tako malo pozornosti. Poleg ekološke in estetske
vrednosti ima ta vrsta dragocen les. V zadnjih desetletjih smo to drevesne
vrsto ohranjali, mestoma celo pospeševali, le malo pa smo naredili, da bi
povečali kakovostno proizvodnjo lesa (KOTAR 1 MAUČIČ 2000).
če kakovost debla oziroma drevesa določajo napake oblike debla (krivost, dvovrhatost, malolesnost, ekscentrična rast) in napake lastnosti lesa
(zdravost, brezvejnatost, pravilna zgradba branik, ojedritev, raven potek
lesnih vlaken, dobre barvne lastnosti, les brez razpok) (LEIBUNDGUT 1966),
vidimo, da so pri češnj i daleč bolj pogoste slednje. Podrobno bomo obravnavali le zdravost lesa oziroma trohnobo lesa, ki pa je povezana z vejnatostjo
(g rčavostjo) debel ter z barvnimi lastnostmi lesa.
Divja češnja spada med vrste, ki imajo obarvano j edrovino. Ta je rdečerumene ali rumenkaste barve. Beljava je svetlejša in manj cenjena; pri
proizvodnji furnirja pa je celo odpadek. Žal pa jed rovi na češ nje ni bolj trajna
ali bolj odporna proti napadu gliv. V jedrovini češnje niso nagrmadene snovi,
ki povečujejo odpornost proti napadu škodljivcev, tako kot j e to pri hrastih,
kostanju, brestu, borih, macesnu itd. Zato češnjo razmeroma zgodaj napade
trohnoba. Tako j e v Severnem Porenju in Westfaliji po podatkih raziskave ,
ki jo j e izvedel Roos (1990), kar 54% dreves češenj , ki so bile stare 50 let
in več, napadla trohnoba. Pri drevesih, ki so bila mlajša kot 50 let, pa j e
ta delež znašal 20 %.
Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi pri raziskavah v Sloveniji (MAUČIČ
1999, KOTAR 1MAUČIČ 2000). Vpogled v razširjenost trohnobe debel nam
daje preglednica 1, kjer je prikazano število analizi ran ih češenj glede na
rastiščno enoto, število dreves s trohnobo debla na panju ter število dreves
s trohnobo na višini debla 8 m ter starosti dreves s trohnobo (KOTAR 1
MAUČIČ 2000).
Iz preglednice 1 j e razvidno, da se pri divji češ nji pri starosti 45 1et prične
pojavljati trohnoba in da so imele vse češnje pri starosti 70 let trohnobo na
panju in pogosto tudi na višini 8 m.
Kaj je vzrok pojava trohnobe debla že pri razmeroma nizkih starostih?
Odgovor na to vprašanje dobimo, če analiziramo vzroke poškodb ozi roma
način okužbe. Pri drevesu nastanejo okužbe na tri načine, in sicer:
-trohnoba debel zaradi odmiranja vej, polomljenih delov vej in vrha,
r.:n7rlll !>Q l?nn1 \ ?
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Nahajališče

Place of
ana/vses

Stev.analiz.
Stev. dreves s
Stev. dreves s
Starost dreves
dreves
trohnobo na panju
trohnobo na višini 8 m
s trohnobo
Numberof
Number of trees
Number of trees with rot in
The age of
analysed trees with rot on the stump the stem at the height of 8 m trees with rot

Zavrč

Castaneo-Faaetum sy/v.
Stoperce
Hedero-Faaetum
Gruškovje
Galio rot.-Abietetum
Kamni vrh - Suha krajina
Hedero-Faaetum
Murska šuma
Querco-roboris-Carpinetum s. lat
Laze, Krka, Suha krajina
Hedero-Faaetum
Koprsko gričevje
Castaneo-Faaetum sv/v.
Skupaj
Total
Preglednica 1 Osnovni podatki o
drevesih divje češnje , ki so imela
trohnobo na panju in na višini 8

m
Table 1 General data of trees
with dry rot on the stumps and on
the stem at the height of 8 m

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

-

-

40

2

2

1

62

62

28

16

-trohnoba debel, povzročena zaradi trohnobe korenin,
-trohnoba debel zaradi mehanskih poškodb debel (rane na deblu).
Najbolj razširjena je trohnoba debel zaradi odmiranja vej ali njihove
Drevesa, ki imajo majhno življenjsko moč , ne impregnirajo v zadostni meri štrcljev vej z gumoznimi substancami. V tem primeru
se na te štrclje naselijo glive, ki prodrejo v samo jedrovino in potem po
deblu navzgor in navzdol. Do podobnega primera pride, če je premer veje
že tolikšen, da se je že izoblikovala jedrovina, ta pa ni sposobna tvoriti
češnjevega gumija oziroma zadovoljive zaščite. Pri tem pa je potrebno
poudariti, da so suhe odmrle češnjeve veje, ki so prepojene z zašči tn imi
substancami, izredno čvrste in nerade razpadejo, zato se vraščajo v deblo
in tvorijo izpadajoče grče.
Trohnobo korenin lahko opazimo le pri starejših drevesih; ta napreduje
zelo počasi po deblu navzgor in to izjemoma do 2 m višine (SPIECKER
1994). Le redko pa najdemo to trohnobo pri drevesih, ki so v mladosti rasla
počasi (ozke branike).
Trohnoba debla, ki je posledica ran debla, je izredno redka, razen v
primeru, da sega poškodba v samo jedrovino. V primeru, da je takšna
poškodba omejena na beljavo, drevo zalije rano z gumijem in jo preraste.
V tem pogledu je češnja neverjetno odporna.
Kot vidimo, so glavni vzrok trohnobe debla poškodbe zaradi odmiranja
vej, odlomov vej ali pa umetne odstranitve vej, in to tistih, ki imajo že izoblikovano jedrovino. Ne smemo pozabiti, da češnja že izredno zgodaj tvori
jedrovino in da je pas beljave običajno zelo ozek. Zato je uspešna borba
proti pojavu trohnobe debel v tem, da naravno pospešimo odmiranje vej,
ko so te še tanke, ali pa v zelenem obvejevanju ter v takšnem oblikovanju
gozda, kjer češnja že pri razmeroma nizki starosti doseže ciljni premer
oziroma zaželeno debelino. Ker je zadovoljivo naravno čiščenje vej v času ,
ko so te tanke, mogoče le v gostem sklopu, bi bila posledica takšnega
načina vzgoje in nege slabše priraščanje v debeline, to pa bi poveče valo
proizvodno dobo, kar pa bi zopet pripeljalo do povečanega deleža dreves
s trohnobo debel.
Zato moramo pri češnji dosegati čistost debla z obvejevanjem. Raziskave
umetnega obvejevanja pri češnji na Gozdarskem inštitutu v Freiburgu so
predčasne odstranitve.
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dale vzpodbudne rezultate (SPIECKER 1994, SPIECKER 1 SPIECKER
1988). V nasprotju s trditvami Mayer-Wegelina (1952), ki odsvetuje odstranjevanje živih (zelenih) vej, so ugotovili, da češnja izredno hitro preraste
rane, ki so nastale po odstranitvi vej, če so bile te tanjše kot 3 cm. Rano
v dveh letih preraste les, če obvej evanje izvajamo v juliju. Češnja prenese
tudi oblikovanje krošnje s prirezovanjem, kar nam omogoča, da oblikujemo
simetrično oblikovane krošnje, ki so bolj odporne proti poznemu snegu.
Poleg zelenega obvejevanja pa moramo češnji zagotoviti dovolj rastnega
prostora, da bo razmeroma zgodaj dosegla velike dimenzije ter se na ta
način izognila vsem nevšečnostim in pojavom, ki jih prinaša starost. Analize
češnjev Sloveniji (MAUČ IČ 1999, KOTAR 1MAUČIČ 2000) kažejo, da lahko
češnja na dobrem rastišču pri starosti 31 let doseže prsni premer 43,3 cm;
poznana je tudi češnja, ki je imela d1.3 = 52,2 cm, in to pri starosti 34 let.
Letni debelinski prirastki 2 cm oziroma 1 cm široke branike niso pri češnji
nikakršna izjema; pogoj je samo ustrezno rastišče in ustrezna gojitvena
obravnava. To pa obsega naslednje:
Z zelenim obvejevanjem je treba pričeti že v četrtem letu starosti. To
obvejevanje nadaljujemo, vse dokler ne dosežemo čiste dolžine debla do
ene tretjine končne višine drevesa. Obvejevanje si mora slediti v razmiku
dveh let. Ko dosežemo čisto dolžino debla, moramo češnji zagotoviti sproščeno krošnjo, da ne pride do odmiranja spodnjih vej krošnje in da ohranjamo debelinsko priraščanje. Pri zelenem obvejevanju lahko nastopi primer,
ko ima posamezna veja tudi občutno večji premer kot 3 cm; v tem primeru rano premažemo s sredstvom, ki preprečuje okužbe rane (cepilna
smola).

4.2 Proizvodna doba črne jelše in pojav trohnobe lesa
4.2 Rotation of the black alder and occurrence of wood rot
V knjigi Die Waldpflege (1966) je znan gojitelj H. Leibundgut prikazal
tudi povprečne gospodarske zrelosti posameznih drevesnih vrst v Švici;
tako je pri črni jelši kot pri velikem jesenu navedel razmik 40-70 let. Razlog
za tako kratke proizvodne dobe je v razmeroma zgodnji kulminaciji MAl
(povprečnega volumenskega prirastka), to je v nagli rasti in razmeroma
zgodnji izgubi življenjske moči. V Sloveniji imamo razmeroma obširne gozdove črne jelše v poplavnih gozdovih Prekmurja, na rastišči h sintaksona
Carici-Ainetum in delno na rastišči h sintaksona Robori-Carpinetum. Na
vseh teh rastiščih se pri črni j elši v nekoliko višji starosti pojavi trohnoba
debel, ki kakovostno razvrednoti prve hlode.
Z analizo panjev na sečiščih , kjer so bili izvedeni končni poseki (to je na
koncu proizvodne dobe), smo ugotavljali pojav trohnobe.
Analizo smo izvedli v oddelkih 38a, 41 b, 68a in 72b. Rezultati analize
so podani v preglednici 2.
Kot je razvidno iz preglednice, je delež drevja s trohnobo manjši na
rast iščih , katerih fitocenoze so uvrščene v Robori-Carpinetum. Proizvodna
doba 60 let na rastiščni enoti Carici-Ainetum je predolga, ker ima več kot tri
Oddelek - ploskev
in rastiščna enota
Sample plot and
site unit
38a Carici-Ainetum
41 b Robori-Caroinetum
68a Carici-Ainetum
72b Carici-Ainetum
GozdV 59 12001) 2

Stev. dreves
na ploskvi
Number of trees
on the samole olot
19
19
16
59

Starost dreves
na ploskvi (leta)
Age of trees on the
samole olot fvears)
64
86
67
55

Prt:ogledntca 2 Delež dreves črne
jelše, ki imajo trohnobo debla (na
panju). glede na starost
T-J/1/e 2 Number and share of
black alder trees with dry rot
on the stump according to their
age

Stev. dreves,
ki Imajo trohnobo
Number of trees
with the rot
15
8
16
51

Odstotni delež
dreves s trohnobo
Percentage of trees
with the rot
79%
42%
100%
86%
63
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doba predolga, če imamo opravka z drevjem, ki je panjevskega izvora.
Velik delež dreves v oddelku 68a je zrasel iz panja, zato tudi tolikšen delež
trohnečih debel.
Pri črni jelši je velik delež trohnobe debel posledica trohnobe v koreninah,
ker je napaden le spodnji del debla. Pri tej trohnobi pa je hitrost napredovanja
trohnobe odvisna od širine branike v prvih letih razvoja in rasti dreves.
Zato bi moral delež površine preseka na panju (premer te površine), ki ga
je napadla trohnoba, korelirati s premerom panja (pri isti starosti dreves).
Pri analiziranih panjih oziroma drevesih je delež trohnobe v rahli pozitivni
povezavi s premerom panja na ploskvi v odd. 72b.
Odnos podaja regresijska premica P.% = 7,414 + 0,218 d0 .3 (kjer pomeni:
P =delež trohnečega dela panja v%, d0.3 =premer panja v cm) (r =O, 164,
o. < 0,213, n = 59).
Drevo s širokimi branikami je manj odporno proti trohnobi, zato bi poča
sna rast (manjša krošnja) le nekoliko zmanjšala ( upočasnila) širjenje trohnobe.
Učinkovit ukrep za zmanjšanje trohnobe pri črn i jelši je skrajšanje proizvodne dobe ter vzgoja dreves in sadik iz semena. Tudi pri jelši lahko dobimo
zaželeno debelina dreves že pri starosti 40-50 let, le red čenja moramo
izvajati z večjo jakostjo. V današnjih jelševih gozdovih imamo drevesa z
občutno prekratka krošnjo oziroma predolgo dolžino či stih debel. Zavedati
se moramo, da je res kakovosten les lahko le v spodnji tretjini debla in da je
srednja tretjina, čeprav je čista od vej manjvredna, ker so grče tik pod skorjo
oziroma jih lahko prerašča le tanek sloj lesa brez grč . V Sloveniji delamo
v gozdarstvu vsi isto napako, ker želimo tudi pri vrstah, kjer je zaželena
široka branika, vzgajati vitka drevesa s čim večjo dolžino čistega debla.
Kratka krošnja ima majhno površino, ta pa je tista, ki odloča o širini branike
in velikosti prirastka in ne nazadnje tudi o vitalnosti drevesa in o njegovem
zdravstvenem stanju. Končni izbranci ali pa ciljna drevesa nikakor ne smejo
imeti krošnje, ki je krajša od polovice višine drevesa, pri večini drevesnih
vrst mora biti v razmiku med 1/2 in 2/3.

4.3 Proizvodna doba poljskega jese na in pojav diskoloriranega
lesa
4.3 Rotation of the field ash and occurrence of the discoloured wood
Pri poljskem jesenu, ki pogosto porašča rastišča, ki so nekje med rastišči,
ki jih porašča črna jelša, in rastišči, ki jih porašča dob, se razmeroma zgodaj
pojavi diskoloriran les, ki mo č no razvrednoti kakovost lesa. To nepravo srce,
ki je lahko pravilne krožne ali pa zvezdaste oblike, razmeroma kmalu napade
tudi trohnoba. Vendar je že pojav tega diskoloriranega lesa, še posebej,
če je zvezdaste oblike, takšna napaka, da nam iz niči vso gozdnogojitveno
delo, ki smo ga vložili v te gozdove. Pojav diskoloracije je pri poljskem
jesenu veliko bolj usoden kot npr. pri bukvi, ker v veliko večj i meri zmanjša
vrednost takšnega lesa. Ta pojav poznamo tudi pri velikem in malem jesenu,
vendar pri teh dveh vrstah nastopi v višji starosti. Z namenom, da ugotovimo,
kolikšen je obseg pojava diskoloracije pri poljskem jesenu, smo analizirali 4
sečišča v gozdu črne jelše in poljskega jesena v Polani ter Črnem Logu.
Pregled rezultatov te analize je podan v preglednici 3.
Na rastiščn i enoti Carici-Ainetum imajo vsi jeseni do starosti 67 let obarvano jedrovino, na ra sti ščni enoti Robori-Carpinetum pa je pri starosti 86
let še vedno 6 % dreves brez obarvanosti srca. Iz tega sklepamo, da se
na hrastovih rastišči h pojavi diskoloracija v višji starosti, oziroma da so ta
GozdV 59 12001) 2
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Oddelek in
rastiščna enota
Sample plot
and site unit
38a Carici-Ainetum
41 b Robori-Carpinetum
68a Carici-Ainetum
37b Robori-Carpinetum

čm1 1elš1

1n poljskem 1esenu - vzrok1 1n posled1ce

Stev. dreves
na ploskvi

Starost dreves
(leta)

Number of trees
on the sample plot

The age of the
trees (years)

21
52
28
72

64
86
67
58

Stev. dreves z
obarvano jedrovino

Odstotni delež dreves
z obarvano jedrovino

Number of trees with Percentage of trees with
the discoloured wood the discoloured wood

17
49
28
54

rastišča

bolj primerna za gojitev poljskega jesena.
Tudi pri jesenu zasledimo rahlo pozitivno korelacija med deležem diskolori ranega lesa na panju ter širino branike. To odvisnost podaja regresijska premica Pv% = 4,413 + 0,341 (r = 0,205, a::;; 0,084, n = 72). Vrednosti parametrov so izračunane iz podatkov na ploskvi 37b v Črnem Logu
(Robori-Carpinetum).
Podobno kot pri črni jelši je tudi pri poljskem jesenu edino učinkovito
sredstvo proti pojavljanju diskoloriranega lesa skrajšanje proizvodne dobe
(KOTAR 2000) ter gojitev sestojev te drevesne vrste na primernih rastiščih .
Podatki kažejo, da so rastišča sintaksona Carici-Ainetum glede pojavljanja
diskoloriranega lesa manj primerna za poljski jesen kot rastišča, kjer se
pojavlja dob. Na slednjih je globina podtalnice v poletnem času nižja. Tudi
poljski jesen bo dosegel v krajši proizvodni dobi (npr. 50 let) zadovoljive
ciljne premere, če mu bomo omogočili , da bo oblikoval večjo krošnjo. Zato
bomo pri jesenu stremeli k temu, da bo čimprej dosegel ciljno dolžino čistega
debla; to pa pomeni, da ga bomo do takrat vzgajali v gostejšem sklepu,
posledica česar bodo nekoliko ožje branike, ko pa bo enkrat čistost od vej
dosegla načrtovano višino, pa bomo krošnjo sprostili, da ne pride več do
njenega odmiranja.

81%
94%
100%
75%
Pregledn1ca 3. število in delež
dreves poljskega jesena z ~avo
obarvano jedrovi no glede na starost
Table 3: Number and share of
field ash trees with the discoloured wood according to their age

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION
Uspeh gospodarjenja z gozdovi se zrcali v doseganju tako neproizvodnih
kot proizvodnih ciljev. Med proizvodnimi cilji je v večini gozdov na prvem
mestu proizvodnja lesa, ki pa se izraža predvsem v vrednostnih in manj v
količinskih enotah. Pri vrednosti lesa je pomembna njegova kakovost. Pri
kakovostnih znakih lesa igrata pomembno vlogo zdravost lesa in čistost od
vej oziroma pri sortimentih grčavost. Zdravost lesa je pogosto povezana s
poškodbami lesa ali pa s starostjo drevesa. Pri določenih drevesnih vrstah
so zdravost lesa, poškodbe ter starost drevesa tesno povezane; med takšne
vrste spada predvsem divja češnja , ki je zelo odporna na poškodbe, dokler
je drevo mlado in še ne tvori jed rovine.
Pri tej drevesni vrsti imamo poškodbe, ki so naravnega izvora, kot je
npr. naravno čiščenje od vej, po 40., 50. letu starosti pa trohnobo debla.
Da zagotovimo visoko vrednostno proizvodnjo, je potrebno umetno obvejevanje, s či mer dosegama čistost debla, istočasno pa preprečujemo, da bi
se v deblu pojavila trohnoba. To pa dosežemo le v primeru , da pričnemo z
obvejevanjem zelo zgodaj (4.1eto starosti), ko so veje tanjše kot 3 cm, in da
si obvejevanje sledi v razmiku dveh let vse do časa, dokler ne dosežemo
ciljne dolžine čistega debla. Pri češnji moramo stremeti k temu, da dosežemo
ciljno debeli no že pri starosti 40 do 50 let, to pa bomo dosegli, če bodo imela
drevesa sprošče no krošnjo vse od tistega trenutka dalje, ko dosežejo ciljno
dolžino č istega debla. Ta naj bo 1/3 do 2/5 maksimalne višine drevesa.
Pri črni jelši ugotavljamo, da ima pri običajn ih dolžinah proizvodnih dob
(60-70 let), velik del dreves trohnobo debla. Ta je v rahli povezavi s širino
Gn7t1V S!l/?001 ) 2
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Slika 1: Divja češnja oblikuje podobno kot smreka izpadajoče grče
Figure 1: Wild cherry forms (like
a Norway spruce) loosen-knots

črn i

jelši in poljskem jesenu - vzroki in posledice

branike; čim širša je branika, tem večji je delež trohnobe debla. Pojav
trohnobe pri črni jelši ni posledica mehanskih poškodb debla ali krošnje,
temveč posledica trohnobe v koreninah. Panjevci so bolj ogroženi glede
trohnobe debla, zato naj gradijo sestoje predvsem drevesa, ki so zrasla iz
semena. Težnja gozdarjev, da bi na rastiščih črne jelše prešli na naravno
obnovo, je nekoliko vprašljiva, ker se gozd črne jel še pomlajuje predvsem
s panjevci. Uspešno sredstvo proti zmanjševanju poškodb zaradi trohnobe
debla je skrajšanje proizvodne dobe. Da bomo v krajših proizvodnih dobah
dosegli želeno ciljno debelino, pa je potrebna večja jakost redčenj od tistega
trenutka dalje, ko drevesa dosežejo zaželeno ciljno dolžino čistega debla.
Poljski jesen je vrsta, ki v poplavnih gozdovih Prekmurja razmeroma
zgodaj oblikuje diskoloriran les, ki močno razvrednoti vrednost debla. Takšen
les zelo hitro napade trohnoba. Jedrovina je lahko na prečnem prerezu
različne oblike, naj v ečjo izgubo vrednosti predstavlja obarvanost v obliki
zvezde ali plamenov. Rastišča, kjer ima podtalnica višjo raven, so manj
primerna za jesen, ker je delež obarvane jedrovine večj i in sam pri četek
pojavljanja diskoloriranega lesa nastopi prej, tj. v nižji starosti. Na teh rastiščih je potrebno skrajšati proizvodne dobe, in sicer na 40-50 let. Podobno
kot pri jelši moramo tudi pri poljskem jesenu težiti k temu, da čimprej dosežemo čisto dolžino debla, potem pa krošnje močno sprostimo, da drevo čim
hitreje prirašča. Tako pri č rni jelši kot pri poljskem jesenu mora biti krošnja
daljša od 1 končne višine drevesa.

Slika 2: Pri črni jelši se trohnoba pojavi že pri starosti drevesa 40-50 let
Figure 2: ln the blackalder wood root occurs at the
age of 40-50 years

Slika 3: Trohnoba lesa pri poljskem jesenu je pogost pojav
že pri starosti dreves 40-50 let (vse foto M. Kotar)
Figure 1: Wood rot in the field ash often occurrs at the tree
age of 40-50 years (all photo M. Kotar)
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Occurrence of Wood Rot in the Wild Cherry, Black Alder, and the Field Ash - Causes and Effects
Summary
A share of the wild cherry, black alder, and the field ash in the growing stock of Slovenian forests is relatively
small, but it is much higher when a wood production of these tree species is expressed asa value figure. The three
tree species could with a su itable tending on appropriate sites produce timber assortments which are classified
in the highest quality classes. For the wild cherry, black alder, and the field ash it is typical that with the ageing
process of trees the changes occur in their stem wood which, as a consequence, depreciates in its value.
ln the wild cherry and black alder it is wood rot that occurs and in the field ash it is a brown heart or so called
discoloured wood. For the purpose of establishing at what age these unwonted phenomena commence and to
determine their extension, this analysis was carried out, where the share of attacked stem wood and the share of
the attacked trees by dry rot and discoloured wood were investigated, respectively. ln the investigation only the
site units where the above mentioned tree species play an important role in the stand structure, it means they
are admixed in the significant share, have been analysed.
The results of the investigation of the wild cherry show the share of trees attacked by dry rot rapidly increases
after the age of 45 years and that all of the analysed trees were attacked at the age of 70 years and over. At this
age dry rot was discovered on the stumps as well as on the stems on the height of 8 m. The main reason for
occurrence of rot in the wild cherry are injuries of the crown and natural pruning of the branches that are to thick,
thicker than 3 cm. Silvicultural measures against the early occurrence of rot taken into consideration are: green
pruning which has to be performed in due time when the diameter of green branches is smaller than 3 cm, heavy
thinnings which accelerate the DBH growth, and short rotation. The DBH of 50-60 cm needs to be achieved at the
age of 50 years. The wild cherry was analysed on the sites where natural plant communities (phytocenozes) are
arrayed in the following syntaxon units: Hedero-Fagetum, Castaneo-Fagetum sylv., Querco roboris-Carpinetum
s lat. and Galio rot.-Abietetum. According to a share of the damaged trees with rot the differences among the
analysed site units are not significant.
Occurrence of dry rot in the black alder was analysed on the sites which are classified in two syntaxon units:
on Carici-Ainetum where the black alder is a dominant tree species and on Robori-Carpinetum, where the alder
is a great dea! admixed or is the leading tree species in a stand structure. The share of attacked black alder
with wood rot is smaller on the site unit of Robori-Carpinetum than on the Carici-Ainetum, although the latter is
considered a typical site for the black alder. ln the Carici-Ainetum site unit, 86% of analysed trees were attacked
by rot on the stumps in the age of 55 years, and in the Robori-Carpinetum unit, 42 % in the age of 86 years. The
silvicultural measures in the black alder stands on the analysed sites are si milar to the wild cherry, i.e. the rotation
on Carici-Ainetum should be up to 40-50 years and on Robori-Carpinetum up to 60-70 years. ln the black alder it
is necessary that the trees grow with a released crown after they attain a planned trunk length without branches.
The length of a crown of the alder should be longer than one half of the height at the end of the rotation.
ln the field ash the discolouration of wood occurs at the age over 50 years. ln the Carici-Ainetum unit,
1OO %of analysed trees at the age of 67 years have been damaged with occurrence of the discoloured wood. It
is si milar in the Robori-Carpinetum unit, only the share of damaged trees is a little small er and the attacked trees
area little older. Therefore, the rotation of the field ash should be 50-60 years in the Carici-Ainetum, and 60-70
years in the Robori-Carpinetum. A crown should be longer than one half of the end length of a stem and should
be released after it riches the end length of a trunk without the branches.
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Obseg in značilnosti mehanskih poškodb drevja v slovenskih gozdovih
po popisu poškodovanosti gozdov in gozdnih ekosistemov leta 20001
The Extent and the Characteristics of Mechanical Tree lnjuries in Slovene Forests
According to the Forest Condition lnventory in the Year 2000
Robert ROBEK*
Izvleček:

Robek, R.: Obseg in značilnosti mehanskih poškodb drevja v slovenskih gozdovih po popisu poškodovanosti gozdov
in gozdnih ekosistemov leta 2000. Gozdarski vestnik, št. 2/2001. V slovenščini , s povzetkom v angleščini, cit. lit. 19.
Prevod v angleščino: Robert Robek.
V okviru slovenskega popisa poškodovanosti gozdov in gozdnih ekosistemov na mreži 4 x 4 km so bili leta 2000
ocenjeni vzroki vidnih poškodb drevja. V prispevku je predstavljena uporabljena metoda popisovanja vidnih poškodb drevja
z znanimi vzroki ter podane so značilnosti popisanih mehanskih poškodb drevja in ocene povprečnega deleža mehansko
poškodovanega drevja v slovenskih gozdovih. Prevladujejo stare zarasle rane na deblu in koreničniku s površino 1-5
dm2 , ki so posledica sečnje in spravila lesa. Povprečen delež dreves z mehansko poškodovanim deblom ali koren ičnikom
znaša v državnih gozdovih 29,6 %, v zasebnih gozdovih pa 19,8 %. Najvišji delež mehansko poškodovanih dreves je
na Kočevskem , najmanjši pa v Prekmurju in na nizkem Krasu. Prime~ava deleža mehansko poškodovanih popisanih
dreves zaradi izvajanja gozdarskih del med popisom leta 2000 in popisom leta 1995 ne kaže bistvenih sprememb, kljub
spremembi metodologije zbiranja podatkov.
Ključne

besede: gozd, gozdni ekosistem, popis poškodovanosti, poškodba drevja, mehanska poškodba, sestoj, Slovenija, leto

2000.
Abstract:
Robek, R. : The Extent and the Characteristics of Mechanical Tree lnjuries in Slovene ForestsAccording to the Forest
Condition lnventory in the Year 2000. Gozdarski vestnik, No. 2/2001. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 19.
Translated into English by Robert Robek.
Within the Slovene Forest Condition lnventory on the 4 x 4 km grid, the visible tree injuries due to known causes
were assessed in the year 2000. ln the paper the surveying method for the evident tree injuries with known causes and
the characteristics of the surveyed mechanical tree wounds are reported and the average share of mechanically injured
trees in Slovene forests is estimated. The old overgrown wounds on the stem and root collar with the size of 1-5 dm2
caused by wood harvesting prevail. The average share of the trees with mechanically injured stem or root collar has
reached 29.6% in the state forests and 19.8 % in the private forests, respectively. The largest share of mechanically
inju red trees in stands has been found in Kočevska region (SE Slovenia), and the smallest one in Prekmurje (NE Slovenia)
and Low Karst (SW Slovenia) region. The comparison of the two surveys from the years 2000 and 1995 shows the share
of mechanically injured trees due to forest operations in the sample has not changed significantly even !hough the data
collection methods in the survey 2000 were changed.
Key words: forest, forest ecosystem, Forest Condition lnventory, tree injury, mechanical injury, stand, Slovenia, year
2000.

1 UVOD
1 INTRODUCTION

* mag. R. R., univ. dipl. inž.
gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, SLO,
robert.robek@gozdis.si
• Prispevek je bil predstavljen
na posvetovanju Vpliv mehanskih
poškodovanj na rast drevesa in
kakovost lesa, 23. 11 . 2000 v Ljubljani

V Sloveniji izvajamo od leta 1985 periodične vzorčne popise posledic
onesnaženja zraka in tal v gozdnem prostoru (BATIČ 1997). Njihov namen je
pridobiti kakovostne, ažurne in mednarodno primerljive informacije o spremembah v gozdnih ekosistemih in trendih poškodovanosti gozdov za radi
daljinskega onesnaževanja (KOVAČ et al. 2000). Povzročitelji daljinskega
onesnaževanja praviloma niso znani, posledice onesnaževanj a pa presojamo na drevesu po osutosti iglic oz. listja, v sestojih pa s povprečno
osutostjo in indeksom osutosti dreves na vzorčnih površinah (HOČEVAR
1990).
Poleg daljinskega onesnaževanja obremenjujejo gozdove tudi raznovrstne poškodbe in bolezni drevja ter motnje tal , za katere je običajno
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lažje ugotoviti povzročitelja . Pogoste poškodbe na drevesu so mehanske
poškodbe, pri katerih pride zaradi delovanja zunanje sile (udarec, drgnjenje,
trganje) do odstranitve ali propada dela skorje ali kambija (Tree Wounding
and Decay Guidebook 1997). Proces mehanskega poškodovanja imenujemo ranitev (ang. wounding), rezultat ranitve pa rana (ang. wound), ki
predstavlja vstopno mesto za možno okužbo s trohnobnimi glivami. Povzročitelji mehanskih poškodb drevja so lahko različni biotski, abiotski ali
antropogeni dejavniki.
Poškodovanost sestaja je odvisna od opredelitve vrste in vzrokov poškodb
drevja. Mehansko poškodovanost sestaja določa več kazalcev (ZEGLEN
1997), med katerimi so najpomembnejši delež mehansko poškodovanega
drevja ter velikost in položaj ran (Tree Wounding and Decay Guidebook 1997).
Prvi določa količinski obseg, druga dva pa stopnjo mehanske poškodovanosti
sestaja. Mehansko poškodovanost sestaja se v tujini (SPINELLI 1996) in pri
nas (ROBEK 1MEDVED 1997) pogosto obravnava v povezavi z izvajanjem
gozdarskih del pri pridobivanju lesa in gradnji gozdnih prometnic.
Poleti 2000 je bil v Sloveniji izveden Popis poškodovanosti gozdov in
gozdnih ekosistemov na 4 x 4 km mreži (v nadaljevanju: Popis 2000). Zbrani
podatki Popisa 2000 o poškodbah drevja omogočajo analizo vidnih poškodb
drevja zaradi znanih vzrokov in ocene mehanske poškodovanosti sestojev
v slovenskih gozdovih. V prispevku želimo predstaviti obseg in značilnosti
vidnih poškodb drevja zaradi znanih vzrokov v slovenskih gozdovih po
podatkih Popisa 2000 ter oceniti spremembe mehanske poškodovanosti
sestojev zaradi izvajanja gozdarskih del.

2 METODA DELA
2 METHODS

2.1 Inventuren model in izvedba Popisa 2000

2.1 The inventory model and accomplishment of the lnventory

2000
Popis 2000 je četrti vzorčni popis vidnih poškodb drevja na ploskvah,
razporejenih na 4 x 4 km mreži traktov v Sloveniji (v nadaljevanju: mreža 4 x 4 km), ki zajema tudi ploskve 16 x 16 km bioindikacijske
mreže (MAVSAR 1999). Metode popisovanja vidnih poškodb drevja so
se v Sloveniji od leta 1987 zaradi razvoja inventurnega modela in novih
spoznanj na področju ugotavljanja stanja gozdov večkrat spremenile. Jedro
inventurnega modela Popisa 2000 predstavlja dvostopenjsko vzorčenje ploskev v traktih (HOČEVAR 1993) in izbor dreves na ploskvah po metodi šestih
dreves, M6 (PRODAN 1968). Metodološka novost Popisa 2000 (KOVAČ
et ai. 2000) je uvedba dodatne ploskve št. 10, koncentrične permanentne
ploskve (KPP, slika 1). KPP zajema notranjo (r1 = 7,98 m), osrednjo (r2
=13,82 m) in zunanjo (r3 =25,00 m) površino, na katerih so bili popisani
različni znaki. Na traktih mreže 16 x 16 km so bile popisa ne štiri ploskve M6
in KPP, na traktih mreže 4 x 4 km pa dve ploskvi M6 in KPP.
Popis vidnih poškodb drevja zaradi znanih vzrokov sta v okviru Popisa
2000 izvedla Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije.
Prvi je pripravil metodologijo popisa in uvajalen seminar za popisovalce,
koordiniral in preverjal je terenska dela ter izvedel vnos in logične kontrole
zbranih podatkov. Drugi je zagotovil merilno opremo in popisovalce ter v
juliju in avgustu 2000 izpeljal terenski del popisa.
sistematično
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Slika 1: Shematska razporeditev
ploskev na traktu mreže 4 x 4 km;
številke 1 do 9 označujejo središča ploskev M6, številka 10 pa
središče KPP (vir: KOVAČ et al.

2000)

Koncentričn a

permanentna
ploskev - KPP

Concentric perma nent plot

Ploskve M6
M6p/ots

~---------~
----------~9
02
3'

Figure 1: Plot arrangement on a
tract on the 4 x 4 km grid; figures
1 to 9 denote the centre of the
M6 plots, figure 1O denotes the
centre of the concentric permanent plot (source: KOVAČ et al.

2000)

2.2 Merila in znaki za popis mehanske poškodovanosti drevja
2.2 Criteria and parameters for inventorying the mechanical
tree injuries
Namen popisa vidnih poškodb drevja v okviru Popisa 2000 je bilo pojasnjevanje znanih vzrokov hiranja drevja pri propadanju gozdov zaradi daljinskega
onesnaževanja. Namenu popisa je bila podrejena metodologija zbiranja
podatkov, ki je opisana v priročni ku za terensko snemanje podatkov pri popisu
poškodovanosti gozdov in gozdnih ekosistemov (KOVAČ et al. 2000). Enota
popisa vidnih poškodb drevja zaradi znanih vzrokov je drevo, pri katerem so
bili opredeljeni ali ocenjeni naslednji znaki (KOVAČ et al. 2000):
-vzroki vidnih poškodb iglic/listov, vej in ostalih poškodb krošnje,
- najpomembnejši biotski, abiotski in antropogen vzrok lahko določljivi h
poškodb debla in koreničnika,
-'sveži na' poškodb debla oz. koren ičn ika,
-skupna površina poškodovanega dela debla oz. koreničnika.

Slika 2: Vidnost mehanskih poškodb drevja j e odvisna od mesta
rane in pozornosti popisovalca
(foto: Mitja Piškur)
Figure 2: Visibility of mechanical
tree injuries depends on a wound
location and surveyor's attention
(photo by Mitja Piškur)
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Poudarek je bil na razvrščanju vidnih poškodb glede na domnevne vzroke
poškodb ter položaj in stanje ran na drevesu. Nekateri podatki se nanašajo
na posamezno poškodbo z največj i m vplivom na vitalnost drevesa (vzrok
poškodb), drugi na vse vidne poškodbe na dol očenem področju drevesa
(skupna površina ran na deblu in koren i čn i ku) . Pojem 'svežina' poškodb
opredeljuje okvirno starost in zaraslost vseh vidnih ran na drevesu ter razlikuje 'sveže/nezaceljene', 'stare/nezaceljenje' , 'stare/zaceljene' rane in
njihove kombinacije.
Za mehanske poškodbe drevja v metodologiji Popisa 2000 ni podane
definicije, med vidne poškodbe se štejejo tudi spremembe skorje drevesa
zaradi podlubnikov in rakastih tvorb, kar ni uveljavljeno pojmovanje mehanskih poškodb drevja (Tree Wounding and Decay Guidebook 1997). Uporabljena metodologija (KOVAČ et al. 2000) ne daje podrobnih meril za poenotenje prepoznavanja mehanskih poškodb {slika 2), za ugotavljanje površine
ran (slika 3) in za razlikovanje med posameznimi vzroki poškodb.
Ker ima večina lahko določlj i vih poškodb debla in koren i čnika značaj
mehanske poškodbe, smo za mehansko poškodovano drevo v tem prispevku šteli pri Popisu 2000 evidentirane mersko drevo z opredeljenim
vzrokom vidne poškodbe debla ali koren ičnika, ne glede na število in velikost
Gozd V 59 12001) 2
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ran. Dreves z mehansko poškodbo iglic/listov nismo šteli med mehansko
poškodovana drevesa. Zaradi slabe vidljivosti poškodb vej in krošenj ter
majhnega deleža antropogenih vzrokov njihovih poškodb, dreves s takimi
poškodbami nismo šteli med mehansko poškodovana, vendar bomo njihove
značil nosti predstavili v nadaljevanju. Ker v metodologiji dela (KOVAČ et
al. 2000) razmejitev med deblom in koreničnikom ni podrobno opredeljena,
uporabljamo izraz drevesa z mehansko poškodbo debla, čeprav zajema
izraz tudi drevesa s poškodbo koreničn ika.
Za razliko od preteklih popisov stanja gozdov na mreži 4 x 4 km, Popis
2000 ni zajel popisa mehanskih poškodb tal. Glede na popis poškodb drevja
na mreži 4 x 4 km leta 1995 (ROBEK 1 MEDVED 1997) sta bili pri popisu
vidnih poškodb drevja zaradi znanih vzrokov v Popisu 2000 uveljavljeni
dve spremembi:
-pri antropogenih vzrokih poškodb debla in koreničnika se je poenostavil
šifrant gozdarske dejavnosti;
-na KPP so bili popisani sklep, mešanost in vrste poškodb mladovja.
V Popisu 2000 so bile poškodbe mladovja opredeljene na tistih osrednjih površinah KPP, kjer je bil ocenjen sklep mladovja in kjer so poškodbe
zajemale več kot 25 % površine mladovja.

2.3 Ocena obsega mehanske poškodovanosti drevja v gozdovih
2.3 The assessment of mechanical tree injuries to trees extent
in the forests
Delež mehansko poškodovanega drevja pomeni delež števila dreves
z mehansko poškodbo v sestoju. Povprečje deležev mehansko poškodovanega drevja reprezentativnih sestojev do l očene kategorije gozdov
predstavlja oceno povprečnega obsega mehanske poškodovanosti drevja
v teh gozdovih.
Drevesa z vsaj eno evidentirana mehansko poškodbo debla ali koreničnika
smo v Popisu 2000 šteli za mehansko poškodovana. Za trakte smo izraču n ali
delež mehansko poškodovanih dreves, z njimi pa i zračunal i interval ne ocene
obsega mehanske poškodovanosti sestojev v izbranih stratumih. Izračuna vali
smo skupen obseg mehanske poškodovanosti sestojev in obseg mehanske
poškodovanosti sestojev zaradi izvajanja gozdarskih del. Mehanska poškodovanost sestojev ne zajema mehanskih poškodb mladovja.
Pri primerjavi dobljenih rezultatov mehanske poškodovanosti sestojev
po podatkih Popisa 2000 s preteklimi popisi stanja gozdov na mreži 4 x
4 km smo uporabili podatke iz študije Poškodbe drevja zaradi izvajanja
gozdarskih del po podatkih popisov propadanja gozdov v Sloveniji (ROBEK
1 MEDVED 1997), kjer so podrobno opisani tudi postopki terenskega dela
in obdelav popisov mehanskih poškodb drevja na mreži 4 x 4 km leta 1987,
1991 in 1995.

3 REZULTATI
3 RESULTS

3.1 Osnovne značilnosti podatkov Popisa 2000 o mehanskih
poškodbah drevja
3.1 Basic characteristics of the lnventory 2000 data regarding
mechanical tree injuries
Popis 2000 zajema 20.025 zapisov o drevesih na 709 traktih. 10.315
zapisov se nanaša na drevesa na KPP, 9.710 zapisov pa na drevesa na
GozdV 59 (2001 ) 2

Slika 3: Ocenjevanje velikosti
rane pri ogledu stoječega drevesa je lahko zelo nezanesljiva
(foto: Mitja Piškur)

Figure 3: Estimating the wound
size during the visual inspection of
the standing tree can be vety inaccurate (photo by Mtija Piškur)
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ploskvah M6. Ker je šlo pri popisu stanja na ploskvah M6 za ponovitve
meritev, je bilo na teh ploskvah v letu 2000 zaradi izpada in vrašča nja dreves
na ploskve dejansko le 8.552 dreves s prsnim premerom debla nad 10 cm.
Po izl očitvi traktov z manj kot 5 merskimi drevesi, ploskev KPP, ki so bile
manj kot 30 % v gozdu ter izločitvijo vseh dreves na osrednji in zunanji
površini KPP, smo oblikovali bazo Popisa 2000 za analizo vidnih poškodb
drevja s 16.491 drevesi na 678 traktih mreže 4 x 4 km (preglednica 1).
Zasebni gozdovi zajemajo gozdove fizi čn i h oseb ter o b či n ske in cerkvene
gozdove. Izstopa majhno število traktov v državnih gozdovih brežiškega,
kranjskega in celjskega gozdnogospodarskega območja , kar je vzrok za
nezanesljive ocene populacijskih parametrov v teh stratumih. Skupino neopredeljenega lastništva smo zaradi majhnega števila traktov iz loči l i iz obdelav obsega mehanske poškodovanosti drevja.

Preglednica 1: Porazdelitev števila dreves in traktov v bazi
Popisa 2000 za analizo vidnih
poškodb drevja po razredih lastništva in skupinah drevesnih vrst
v gozdnogospodarskih območjih
(GGO)
Table 1 Distribution of the
number of trees and tracts in the
Survey 2000 database used for
the evident tree injury analysis
according to the ownership and
tree species categories within
Forest Management Areas
(FMA)
Ime in šifra
GGO
Name and
codeofFMA
Tolmin (1)
Bled (2)
Kranj (3)
Ljubl jana (4)_
Postoina (5)
Kočevje (6)
N. mesto (7)
Brežice (8)
Celje (9)
Nazarje (10)
Sl. Gradec (11)
Maribor (12)
M. Sobota (13)
Sežana (14)
Skupaj 1 Total

Državno
State
Dreves Traktov
Trees
Tracts
880
35
341
13
18
1
240
11
20
516
954
37
17
391
105
4
86
4
152
5
11
318
400
16
153
5
305
12
4.859
191

Lastništvo 1 Ownership
Zasebno
Neopredeljeno
Private
Undefined
Dreves Traktov Dreves Traktov
Trees
Tracts Trees
Tra ets
40
974
33
1
594
27
968
40
89
3
77
1.656
18
1
644
25
485
20
860
35
54
2
40
918
900
40
695
29
532
19
g1
1.171
45
4
326
12
624
27
11 .347
476
285
11

-

-

-

-

-

-

-

-

Skupaj
število dreves v vzorcu
Total
No. of trees in a sample
Dreves Traktov lglavci
Listavci
Trees
Tracts Conifers Broadleaves
1.887
76
454
1.433
935
40
527
408
1.075
44
562
513
1.914
89
699
1.215
1.160
45
457
703
1.439
499
940
57
1.305
54
433
872
1.023
44
88
935
986
44
366
620
847
34
600
247
850
30
707
143
1017
1662
65
645
479
17
133
346
929
39
282
647
16.491
678
6452
10.039

V nadaljevanju predstavljamo pregled zgošče nih osnovnih podatkov
Popisa 2000 o vidnih poškodbah drevja z znanimi vzroki. Na ta način lahko
nazorno pokažemo majhno število dreves v posameznih stratumih in opozorimo na negotovost posploševanja v takih primerih.
Med 16.491 drevesi so bile poškodbe vej opažene pri 548 drevesih in ostale
poškodbe krošnje pri 1.106 drevesih. Dreves, ki so imela samo poškodbo
vej ali krošnje je bilo 1.211 (7,3 %). Pri poškodbah krošnje je bila v celotnem
vzorcu dreves le pri 47 drevesih kot vzrok poškodbe navedena sečnja.
Med 16.491 drevesi je imelo 3.669 dreves (22,2 %) mehanske poškodbe
debla, katerih vzrok je bil v 1.488 primerih bodisi biotski ali abiotski, v 2.072
primerih antropogen in v 108 primerih kombinacija prvih dveh in drugega.
Njihov delež po razredih lastništva (grafikon 1) kaže na relativno veliko
število evidentiranih dreves z antropogenimi poškodbami debla na traktih
v državnih gozdovih .
Pri biotskih poškodbah debla prevladujejo bolezni skorje- raki, pri abiotskih pa mehanske poškodbe zaradi kamenja (preglednica 2). Čeprav
neposredne primerjave med osnovnimi podatki niso dopustne, prikazani
podatki nakazujejo, da povsod izstopajo antropogene poškodbe nastale
pri pridobivanju lesa. Izstopa majhno število mehanskih poškodb drevja
zaradi gradenj in majhno število poškodb zaradi podlubnikov (suši ce so bile
i zločene iz obdelave). Ker so na posameznih drevesih prisotne poškodbe
72
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Grafikon 1. število dreves v
Popisu 2000 s poškodbami debla
in koren ičnika: A - kombinacija
biotskih, abiotskih in antropogenih vzrokov, B - samo biotski ali
abiotski vzroki, C - samo antropogeni vzroki, D - mehansko
nepoškodovana drevesa
Graph 1. Number of trees in
lnventory 2000 with stem and
root col/ar injuries: A - combination of the biotic, abiotic and
human causes, 8 - only biotic
and abiotic causes, C - only
human causes, O- trees without
mechanical injuries

D

zaradi več vzrokov, je vsota evidentiranih poškodb večja od skupnega števila
dreves s poškodbami debla in koreničnika.
Pri mehanskih poškodbah drevja sta bili popisani tudi okvirna starost
ran ter ocena njihove skupne površine na deblu in koreničnik u . Pri drevesih
z opredeljeno mehansko poškodbo debla (skupno 3.669 dreves) je prevladoval delež starih za raslih ran (2.093 dreves), velik je bil tudi delež dreves
s starimi nezaraslimi ranami (1.300 dreves). 40 % dreves z mehansko
poškodbo debla je imelo skupno površino ran v velikostnem razredu 1- 5
dm2 (1.465 od 3.669 dreves), veliko je bilo tudi dreves s poškodbami, katerih
skupna površina ran je nad 5 dm2 (1.139 od 3.669 dreves).
Mehanske poškodbe mladovja so v Popisu 2000 redek pojav, saj so bile
evidentirane samo na 68 izmed 610 KPP (preglednica 3). Večina popisanih
poškodb mladovja sodi v skupino neprizadeto (38 ploskev), kar pomeni, da je bil
na osrednji površini KPP ocenjen sklep mladovja, poškodbe pa niso zaje male
več kot 25 % površine mladovja. 23 ploskev z evidentiranimi poškodbami
mladovja ima kot domneven vzrok poškodb navedeno divjad, medtem ko so
bile poškodbe mladovja zaradi spravila lesa ugotovljene le na 4 KPP.
Poškodbe debla 1 Stem injuries
Biotske 1 Biotic
rak 1 cancer
trohnoba 1 decay
podlubniki 1 bark beatles
ostali škod. lubja 1 other pests
divjad 1 game
drugo 1 other
Abiotske 1 Abiotic
strela 1 strike of lightning
veter, sneg 1 wind, snow
pozeba 1 trost
plaz, erozija 1/ands/ide, erosion
kamenje 1 rocks
drugo 1 other
Antropogene 1 Human
sečnja , spravilo 1 cutting, skidding
gradnja 1 construction
rekreacija 1 recreation
vandalizem 1 vandalism
drugo 1 other
Skupaj 1 Total

slovene forests accord1ng to

Preglednica 2: Porazdelitev števila dreves glede na domnevni
vzrok vidne poškodbe debla
in gozdnogospodarsko območje
(šifre GGO so pojasnjene v preglednici 1)
Table 2: Distribution of the numbers of trees according to the
cause of the evident stem injury
and Forest Management Area
(see FMA codes in table 1)

Gozdnogospodarsko območje 1 Forest Management Area

1 2
33 4
6 3
2 1
1 11
25 o
11 29
2 1
50 8
21 7
3 1
71 3
19 24
50
37
38
2
4
375

3
4
3
1
2
1
22
5
5

o

4
8

4
42
14

o

3
5
13
6
13
12
1
51
4

5

11
3

o

7
7 69
7 1
o 2
6

o

o o

24
14

34

21

1
8

4
4
14

5
5
15

5
3
7

o

o o

10
15

18 20
8 4

10 15
10 8
o 1
o 1
7 20
5 1

10 11 12
5 7 22
1 38 5
o 4 o
o 1 o
2 6 9
3 9 18

13
13
9

2 9
3 13
23 17
1 o
42 5
10 5

12 1
2 9
5 9
1 1
3 48
o 8

o

8

9

84 183 241 209 337 119 103 75 33 177
6 15 10 o 19 1 5 2
4 3
o o 1 o 2 1 1 o o o
o o 7 o 1 1 9 o 2 1
7 6
1 9 30 1
o 4
5 5
183 262 453 309 486 248 236 177 73 326

13
15
1
21
18

Skupaj
Total

o

14
26
18
6

o

o

1
1

1
1

268
126
17
19
136
156

2
12

2
21
6
8
26
5

51
161
156
21
325
130

o

4
3
2

217 28 42
16 o o
1 o 1
2 3 o
5 2 13
363 80 176

1.898
118
45
28
92
3.747
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Sklep mladovja

Vzrok poškodbe mladovja 1Cause of the young forest injuries
Neprizadeto*
Abiotske
Biotske brez divjadi
Divjad Antropogene
Human
No injuries
Abiotic
Biotic excluding game Game

Skupaj

Total
14
2
38
5
15
1
2
7
1
3
8
1
2
4
68
.. 23
* Obseg poškodb mladovJa n1 presegel 25 % površ1ne mladovJa 1 The extent of the m}unes has not exceeded 25 %
of the young forest area

Young forest coverage
Posamično 1 Separatelly
Velike vrzeli 1Big gaps
Majhne vrzeli 1 Small gaps
Sklenjeno 1 No gaps
Skupaj 1 Total

Preglednica 3 število KPP z
mehanskimi poškodbami mladovja glede na vzrok poškodbe in
sklep mladovja .

Table 3: Number of concentric
permanent plots with young
forest injuries according to the
cause ofinjuries and coverage of
the young forest

Preglednica 4 . Povprečni delež
dreves z mehansko poškodbo
debla glede na razred lastništva
in gozdnogospodarsko območje

Table 4 The average share of
trees with mechanically injured
stem according to the ownership
class and Forest Management
Area

21
9
4
4
38

1
1

Povprečen obseg mehanskih poškodb drevja v slovenskih
gozdovih
3.2 The average extent of the mechanically injured trees in
Slovene forests

3.2

Na podlagi podatkov terenskega popisa dreves z mehansko poškodbo
debla na vseh ploskvah M6 in na dvoarski površini KPP na traktu smo izračunali interval ne ocene povprečnega deleža dreves z mehansko poškodbo
debla za posamezne sektorje lastništva znotraj GGO (preglednica 4). Po
podatkih Popisa 2000 znaša v Sloveniji povpreče n delež dreves z mehansko poškodovanim deblom ali koreničnikom v državnih gozdovih 29,6 %,
v zasebnih gozdovih pa 19,8 %. Po Popisu 2000 ima v Sloveniji skoraj
vsako četrto drevo mehansko poškodbo debla oziroma koreničn ika . Najvišje
vrednosti povprečnega deleža dreves z mehansko poškodbo debla so bile
ugotovljene na Kočevskem in Brežiškem, najmanjše pa v Prekmurju in na
nizkem Krasu.
Popis mehanskih poškodb drevja na notranji površini KPP omogoča
izračun povprečnega števila dreves z mehansko poškodbo debla na hektar
glede na razvojno fazo (preglednica 5). Povprečno število mehansko poškodovanih dreves na hektar s starostjo sestoj ev pada. Izračunane povprečne
ocene so za državne gozdove siste m atično višje, za mladovje pa zaradi
premajhnega števila enot v vzorcu nezanesljive. Če upoštevamo naravno
zakonitost padanja števila dreves s starostjo sestaja, je ugotovljeno visoko
število dreves z mehansko poškodbo debla v starejših razvojnih fazah
sestojev pri čakova n o, vendar še vedno precej nižje kot ga napoveduje
teoretičen model razvoja poškodb drevja v sestojih (KOŠIR 1 CEDILNIK
1996).
Gozdnogospodarsko

Državni gozdovi

Zasebni gozdovi

območje 1 Forest

State forests

Private forests

Management Area

%

s.e.*

22,0
35,4
16 7
24,8
28 9
46 7
21 ,9
544
18 o
19,2
27,6
27 4
19 o
18 4
29 6

7,6
10,1

%

15 6
25 8
32 5
12,6
242
9,5
13 2
Kočevje
7,9
22 4
N. mesto
6,3
16 8
32,0
Brežice
19 o
Celje
13 7
11 '1
Nazarje
25,5
85
Sl. Gradec
8,6
28,4
7,7
Maribor
19 5
M. Sobota
13,3
16 o
17,8
Sežana
16 3
3,3
Skupno 1 Total
19 8
Standardna napaka mtervalne ocene 1Standard error
Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna

.
74

-

Skupno

Total

s.e.

%

s.e.

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

18,6
28 9
32 2
24,2
20 2
38 2
18,4
22 2
141
10,1
281
21 ,6
16,9
16 9
22 6

5,1
5,9
6,8
4,1
5,8
6,3
4,7
5,7
3,3
4,5
6,0
4,0
6,1
7,3
1,5
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Lastništvo
gozdov
Forest
ownership
Državno 1 State

Znak
Parameter
St. traktov 1No. of tracts
n/ha
Zasebno 1Private St. traktov 1No. of tracts
n/ha
Skupaj 1 Total
St. traktov 1No. of tracts
niha
..
* NezaneslJIVa ocena 1 Unreltable esttmate
1

1

1

Razvojna faza sestojev 1 Stand development stage
Miadovje Drogovnjak Mlajši debeljak Starejši debeljak Raznodobni
Pole
Oldgrowth
sestoji 1 Uneven
Oldgrowth
Young
stand
30-40 cm
>40 cm DBH
aged stands
forest
1
36
63
59
21
300*
182
176
144
143
89
150
87
77
17
15
80
133
111
76
18
125
213
146
98
31*
109
90
146
125

3.3 Spremembe deleža mehansko poškodovanih popisanih
dreves v vzorcu
3.3 Changes in the share of mechanically injured trees in the
analysed sample
Primerjava rezultatov popisa mehanskih poškodb drevja leta 2000 s
preteklimi popisi stanja gozdov na mreži 4 x 4 km je zaradi spreminjanja
inventurnega modela, spreminjanja opredelitve mehanske poškodovanosti
drevja in spreminjajoče velikosti vzorca dreves otežena. V zadnji tovrstni
analizi (ROBEK 1MEDVED 1997) smo za primerjavo med različnimi popisi
na ravni celotne Slovenije vpeljali kazalec delež mehansko poškodovanih
popisanih dreves, kjer z deležem izrazimo razmerje med drevesi, ki so bila
v vzorcu mehansko poškodovana in vsemi drevesi v vzorcu. To je točkovna
ocena povprečne mehanske poškodovanosti drevja v slovenskih gozdovih,
za katero ni mogoče izračunati vzorčne napake. Na različne načine in iz
različnih popisov izračunani deleži mehanske poškodovanosti popisanih
dreves so prikazani v preglednici 6. Najnižji delež mehansko poškodovanih
popisanih dreves je bil ugotovljen leta 1991 , vendar je ocenjena kakovost
podatkov mehanskih poškodb drevja tega popisa nizka (ROBEK 1MEDVED
1997). Če upoštevamo vse mehanske poškodbe debla, kažejo podatki
Popisa 2000 višji odstotek poškodovanih dreves kot zadnji primerljiv popis
leta 1987, vendar so bile takrat mehanske poškodbe popisane na bistveno
drugačen način. Če pa obravnavamo samo mehanske poškodbe, ki izvirajo
iz sečnje , spravila in gozdnih gradenj, so vrednosti primerljive s popisom
leta 1995, kljub temu, da več kot 50% dreves vzorca izvira iz KPP, ki so
bile tokrat prvič popisane.

Preglednica s· Število mehansko poškodovanih dreves na
hektar (n/ha) po razvojnih fazah
in sektorjih lastništva (n = 7.092
dreves)
Table 5: Number of mechanically
injured trees per hectare (niha)
according to the stand development stage and ownership class
(n =7.092 trees)

Preglednica 6: Delež mehansko
poškodovanih popisanih dreves
v vzorcu po popisih na mreži 4 x
4 RAZPRAVA IN SKLEP
4 km
4 DISCUSSION AND CONCLUSION
Table 6: The share of mechanically injured trees in the analysed
Velikoprostorski popisi stanja gozdov so pri nas (ROBEK 1 MEDVED
sample on the 4 x 4 km grid sur1997) in v tujini (INNES 1 SCHWYZER 1994) uveljavljen način ocenjevaveys
St. traktov
St. dreves v vzorcu
% pošk. dreves
Zajete poškodbe
Leto popisa
Survevvear No. of tracts No. of trees in sample % of iniured trees
lniuries included
1987
1.152
25.004
12,9
Vse mehanske poškodbe
All mechanical iniuries
7,5
1991
549
13.159
Poškodbe zaradi gozd. dejavnosti
lniuries caused bv forest operations
13,2
16.083
Poškodbe debla zaradi gozd. dejavnosti
1995
679
Stem iniuries caused bv forest operations
2000
678
16.491
12,2
Poškodbe debla zaradi gozd. dejavnosti
Stem iniuries caused bv forest operations
22,2
Mehanske poškodbe debla in koreničnika
2000
678
16.491
Stem and root col/ar mechanical injuries
Go7nV

s~

I?001 ,.?

Robek, R.: The extend and the charactenstics of mechanical wounds to trees in slovene forests according to ...

nja mehanske poškodovanosti gozdov. V letu 2000 izveden popis poškodovanosti gozdov in gozdnih ekosistemov na mreži 4 x 4 km je obsegal
ocene vzrokov lahko določljivih poškodb drevja, ki omogočajo ocene obsega
mehanske poškodovanosti drevja v slovenskih gozdovih.
Na podlagi podatkov Popisa 2000 smo ugotovili podobne vrednosti povprečnega deleža števila dreves z mehansko poškodbo debla in podobno
strukturo vzrokov in z načil nosti mehanskih poškodb drevja kot v preteklih
popisih stanja gozdov na 4 x 4 km mreži. Vrednosti deleža mehansko poškodovanih dreves se zelo razlikujejo od tistih, ki jih ugotavljajo v ta namen
usmerjene raziskave (ROBEK 1 KOŠIR 1996, KOŠ IR 1998). Košir (2000)
je za 51 delovišč v državnih gozdovih z redno sečnjo ugotovil povprečno
60 odstotno poškodovanost preostalega drevja zaradi sečnje, spravila lesa
in gradnje vlak, kar je skoraj trikrat več, kot je povprečje Popisa 2000 za
vse mehanske poškodbe.
Zveze med osutostjo krošnje in velikostjo mehanskih poškodb nismo
potrdili, popis poškodb mladovja pa je pokazal več metodoloških pomanjkljivosti. Obstoječa metodologija popisovanja vidnih poškodb drevja zaradi
znanih in lahko določljivih vzrokov je relativno nenatančna, saj omogoča
preveliko subjektivnost pri opredelitvi mehansko poškodovanega drevesa.
Z vidika celostne analize mehanskih motenj v gozdnem prostoru ostaja
Popis 2000 okrnjen in pomanjkljiv, saj ni zajel poškodb tal. To bi bilo treba
po našem mnenju nujno opraviti (ROBEK 2000). Ker gre za podatek, ki
ga je na posameznem traktu mogoče pridobiti v nekaj minutah, upamo, da
bo ob naslednjem popisu na mreži 4 x 4 km to izvedeno. Tako bo omogočena poglobljena analiza vzrokov mehanskih poškodb drevja in mehanskih
poškodb drevja v gozdovih zaradi izvajanja gozdarskih del.
Mehanske poškodbe drevja in tal so neizogibna posledica rabe gozdov
(DYKSTRA/ HEINRICH 1997, SPINELLI1996), njihov obseg in značilnosti
pa so kazalci dosežene ravni kakovosti dela z gozdovi. Pri pripravi naslednjega popisa poškodovanosti gozdov in gozdnih ekosistemov na 4 x 4 km
mreži bo potrebno pretehtati namen popisovanja mehanskih poškodb drevja.
Glede na prevladujoči delež mehanskih poškodb, ki izvirajo iz proizvodnih
procesov pridobivanja lesa in gradenj gozdnih prometnic, na katere gozdarji
moramo in moremo vplivati, predlagamo, da se tovrstna problematika v
bodočih velikoprostorski h popisih stanj a gozdov ohrani, vendar celovito
posodobi in vsebinsko nadgradi. Tako bi lahko periodično dobili velikoprostorsko oceno mehanske poškodovanosti gozdov, ki je tudi v evropskih merilih pomemben kazalnik stopnje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

The Extent and the Characteristics of Mechanical Tree lnjuries in Slovene Forests
According to the Forest Condition lnventory in the Year 2000
Summary
Within the Slovene Forest Condition lnventory in the year 2000 (lnventory 2000) the evident tree injuries
due to known causes have been assessed. Collected data enabled some analysis of the mechanical tree
injury characteristics and the share of mechanically injured to trees assessments in Slovene forests. The
inventorying model comprised two stage sampling of the trees on the tracts (combination of the M6 plats
and a concentric permanent plot) located on the systematic 4 x 4 km grid within the forests. The methods
for surveying the evident tree injuries due to known causes were similar as in the Slovene Forest Condition
lnventory from 1995. When the share of the mechanically injured trees in a stand was calculated the trees
with the evident injuries of the stem including root collar reg ion were considered mechanically injured.
The database for the evident tree injuries due to known causes from lnventory 2000 comprised 16,491
trees on 678 tracts. Among them 548 trees had injuries with known causes on branches and 1,106 trees
injuries with known causes in a tree crown mostly due to the biotic causes. 3,669 trees had mechanical
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injury in the stem and root collar reg ion and for 1,488 trees the estimated causes of injuries were biotic or
abiotic facto rs, for 2,072 trees the estimated ca use of injuries was human activity, and for 108 trees the
estimated cause of wounding was a combination of biotic, abiotic, and human factors. The old overgrown
wounds on the stem and root collar with the size of 1-5 dm2 caused by wood harvesting prevail. The
mechanical injuries of the young forest were found on the 68 out of the 61Oconcentric permanent plots, but
only on 30 of them the injuries were evident in the over 25 % of a young forest area.
According to the lnventory 2000 data the average share of the trees with mechanically injured stem or
root collar has reached 29.6 % in Slovene state forests and 19.8% in the private forests, respectively. The
largest share of mechanically injured trees in stands has been found in Kočevska region (SE Slovenia),
and the smallest one in Prekmurje (NE Slovenia) and Low Karst region (SW Slovenia). The comparison
of the share of mechanically injured trees among the surveyed sample of trees in the year 2000 with the
corresponding share from the 1987 survey has revealed a considerable increase, however the criteria for
wounded trees was changed in the meanwhile. The comparison of the share of the mechanically injured
trees due to forest operations in the sample from the year 2000 with the corresponding share from the survey
1995 does not show a significant difference, although over 50 % of the sampled trees in the lnventory 2000
were surveyed for the first time.
ln the lnventory 2000 the complex analysis of the mechanical disturbances in Slovene forests is incomplete
due to a lack of a soil disturbance data, and relatively superficial tree wound surveying methods. ln future
Forest Condition lnventories on the 4 x 4 km grid in Slovenia, the survey of the forest soils mechanical
disturbances, and the tree injuries can provide an important qualitative indication of the sustainable forest
management but the existing surveying methods have to be thoroughly revised and upgraded.
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GDK: 416.4 + 852.17 : 174.7 Abies alba Mili.

Odziv skorje jelke na mehanske poškodbe1
Response of the Bark in Si/ver Fir to Mechanical Wounding
Primož OVEN•
Izvleček:

Oven, P.: Odziv skorje jelke na mehanske poškodbe. Gozdarski vestnik, št. 2/2001. V slovenšči ni, s povzetkom v
cit. lit. 22. Prevod v angleščino : Primož Oven.
Raziskovali smo proces kompartmentalizacije v poškodovani živi skorji jelke (Abies alba Mili.). Preiskali smo zaporedje
anatomskih in histokemičnih sprememb pri ranitvenem odzivu navidezno zdravih in prizadetih jelk ter hitrost odziva v
odvisnosti od časa poškodovanj.
angleščini ,

Ključne besede: živa skorja, poškodba drevja, mehanska poškodba, odziv skorje, ligno-suberinski sloj, ranitveni periderm, Abies
alba, zdravstveno stanje dreves, hitrost sezonskega odziva.

Abstract:
Oven, P.: Response of the Bark in Silver Fir to Mechanical Wounding. Gozdarski vestnik, No. 2/2001. ln Slovene with
a summary in English, lit. quot. 22. Translated into English by Pi mož Oven.
Compartmentalization ina wounded living bark of the silver tir (Abies alba Mlii.) was investigated. A research focused
on the sequence of the anatomical and histochemical changes in the apparently healthy and the affected silver firs after
wounding, and a relationship between the rates of response and the time of wounding.
Key words: living bark, tree wound, mechanical wound, response of the bark, ligno-suberised layer, wound periderm,
Abies alba, tree health status, rates or seasonal responses.

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Poškodovanja biotskega, abiotskega in antropogenega izvora so stalnica v življenju gozdnega in urbanega drevja. Pri poškodovanju se prekine
površinska zaščita drevesa, tj. lubje in sklenjen periderm, z vodo nasičena
živa tkiva (skorja, kambij in les) pa pridejo v stik z okolico. Kompleksen odziv
drevesnih tkiv na mehanska poškodovanja poizkuša pojasniti več teoret ič
nih modelov, ki jih je kritično soočil Tore lii (2001 ). V primerjavi z odzivom
lesa (SHIGO 1986, SHORTLE et al. 19966, LIESE 1DUJESIEFKEN 1996,
TORELLI et al. 1994) so bili ranitveni procesi v živi skorji doslej relativno
skromno raziskani , še zlasti variabilnost v odvisnosti od zdravstvenega
stanja dreves in časa poškodovanja.
V okviru raziskav o kakovosti lesa zdravih in prizadetih jelk (TORELLI
et al. 1986, TORELLI et al. 1990) smo na Katedri za tehnologijo lesa (BF,
Oddelek za lesarstvo) posvetili pozornost tudi neugodnemu učinku poškodovanj lesa in skorje. V nadaljevanju bomo predstavili raziskave odziva
žive skorje jelke (Abies alba Mili.) s poudarkom na zaporedju anatomskih
in histokemi čn ih sprememb, ki se izvršijo po poškodovanju, ter na hitrosti
odziva v odvisnosti od zdravstvenega stanja dreves in v odvisnosti od
letnega časa , v katerem so bila drevesa poškodovana.
• dr. P. 0., univ. dipl. inž. les.,
BF, Oddelek za lesarstvo, Rožna
dolina Vlll/34, 1000 Ljubljana, SLO
e-mail: primoz.oven@uni-lj.si
1
Prispevek je bil predstavljen
na posvetovanju Vpliv mehanskih
poškodovanj na rast drevesa in
kakovost lesa, 23. 11. 2000 v Ljubljani

2 MATERIAL IN METODE
2 MATERIAL AND METHODS

2.1 Poskusi za raziskave zaporedja dogodkov v poškodovani skorji
in morebitnih razlik v odzivu pri zdravih in prizadetih jelkah
2.1 Experiments for research of sequence of events in wounded
bark and possible differences in response of the healthy and
the affected sil ver fi rs
Poskus smo izvedli na jelkah v (takrat še) GG Bistra (TOZD in TOK
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gozdarstvo Vrhnika). Živo skorjo debel petih navidezno zdravih (oznake
dreves: 6, 17, 27, 124 in 143) in šestih močno prizadetih (oznake dreves: 5,
56, 69, 99,105, 139) kodominantnihjelk smo s 5,5-milimetrskim svedrom
poškodovali v drugi polovici julija 1991. Pri vseh drevesih smo na deblu
razporedili pet poškodb. S sved rom smo zavrtali skozi najmlajši periderm in
v živo skorjo tik pod njim, prevodnega floema pa pri tem nismo poškodovali.
Pri vseh drevesih smo prvi vzorec poškodovanih tkiv odvzeli po 6 dneh,
drugega po 9 dneh, ostale pa na 16., 23. in 40. dan po ranitvi. Pri tem smo
pridobili grobe vzorce, ki so vsebovali nekaj branik lesa skupaj s poškodovano skorjo in med njima kambijevo cono, in jih takoj shranili v mešanici
formalina, ocetne kisline in etanola - fiksativ FAA (GERLACH 1969). V
mizarski delavnici smo izrezali tine, strogo orientirane vzorce primernih
dimenzij za nadaljnje laboratorijske postopke.

2.2 Poskusi za raziskovanje hitrosti odziva žive skorje na
poškodovanja v različnih letnih časih
2.2 Experiments for studying the rates of response of a living bark
to wounding in different times of the year
Poskuse smo osnovali na 64 jelkah (višina 8-10 m, premer 8-13 cm)
v krajevni enoti Kočevska Reka, gospodarska enota Briga. Drevesa smo
razdelili v štiri skupine s 16 drevesi, vsako skupino pa smo leta 1995 poškodovali v različn i h letnih časih, februarja, aprila, junija in septembra (preglednica 1). Na deblih smo naredili kvadrataste poškodbe v izmeri 3 x 3 cm,
tako da smo odstranili skorjo skupaj s kambijevo cono. Material smo vsakič
odvzeli po naslednji časovni shemi: štiri drevesa smo posekali po 14 dneh,
naslednja štiri po 28 dneh, nato po 42 dneh in zadnjo skupino štirih dreves po
56 dneh (preglednica 1). Poškodovane dele debel smo prepeljali v delavnico
ter najkasneje naslednji dan izžagali vzorčke, ki so tudi v tem primeru
vsebovali les, kambijevo cono in poškodovano skorjo. Tudi tokrat smo
vzorce za najmanj 30 dni shranili v fiksativ FAA.

2.3 Anatomske in histokemične metode
2.3 Anatomical and histochemical methods

"' ..

Fiksira ne vzorce smo prepojili s polietilenglikolom 1500 (GERLACH 1969},
nato pa z drsnim mikrotomom narezali 20-25 11m debele rezine v prečni in
vzdolžni radialni ravnini. Za klasične anatomske preiskave smo tkiva obarva li
z barviloma safranin in fast green (GERLACH 1969). Prisotnost lignina in
suberina smo dokazovali s fluorescenčno mikroskopsko tehniko v kombinaciji

Datum poškodovanja
(vedno 16 dreves)

Slika 1: Jelka (Abies alba Mili) prečni prerez poškodovane žive
skorje; s povečanjem in namnožitvijo celic pod površinskim
odmrlim tkivom je v 9 dneh po
poškodovanju nastala "parenhimska blazina" (-+)

F1gure 1 Si/ver fir (Abies alba Mili)
- cross-section of the wounded
living bark; with hypertrophy and
hyperplasia ofparenchyma below
the superficial necrotic tissue
"parenchyma pad" (-+) formed
Preglednica 1· Jelka (Abies alba
Mili.) - načrt poskusov za raziskave hitrosti odziva žive sko~e na
poškodovanja v različnih letnih
časih

Table 1· Si/ver Fir (Abies alba
Mili.) - experimental design for
studying rates of responses of
the living bark after wounding in
different times of the year

Odvzem vzorcev: datumi in število dni po poškodovanju (vedno po 4 drevesa)
Removal of samples: dates and number of days after woundino (allwavs 4 trees)
l. odvzem
11. odvzem
111. odvzem
IV. odvzem
Skupno število
Remova/1.
Remova/11.
Remova/111.
Removai/V.
dreves

Date of wounding
16 trees)

Total number of
trees

1(allways

13.2. 1995
10.4.1995
19. 6. 1995
20.9.1995

GozdV 59 12001\2

27.2.1995
14. dan/day
25.4. 1995
15. dan/dav
3. 7. 1995
14. dan/day
6.10.1995
14. dan/day

13. 3. 1995
28. dan/dav
8. 5.1995
28. dan/dav
17. 7. 1995
28. dan/day
20. 10. 1995
28. dan/dav

27. 3. 1995
42. dan/day
22.5.1995
42. dan/day
31. 7.1995
42. dan/day
3. 11. 1995
42. dan/day

10.4. 1995
56. dan/dav
5.6. 1995
56. dan/day
15. 8.1995
57. dan/dav
17. 11. 1995
56. dan/dav

16
16
16
16
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z naslednjimi metodami {BIG GS 1984, OVEN 1TORELLI1 994, WOODWARD
1PEARCE 1988): (a) polikromatsko kombinacijo barvil acridin-crysoidin red/
astra blue (v nadaljevanju ACA), (b) potlačitveno autofluorescenčno tehniko
(selektivna uporaba reagenta phluoroglucinol + HCI in barvila sudan black
B), (c) prisotnost suberina smo potrdili z ekstrakcijskimi postopki: klor dioksid
za ekstrakcijo polifenolov, KOH za saponifikacijo suberina, topne lipide
smo odstranili z acetonom. Po ekstrakcijah smo tkiva obdelali po prvih
dveh metodah. Preiskave smo opravili z mikroskopom Olympus BH2. Za
opazovanja v ultravioletnem spektru (UV) smo uporabili vzbujevalni filter
UG-1 in dikroično ogledalo U (DM-400 + L-420).

3 REZULTATI
3 RESULTS

3.1 Zaporedje dogodkov v poškodovani skorji in razlike v
odzivu pri zdravih in prizadetih jelkah
3.1 Sequence of events in wounded bark and differences in
response of the healthy and the affected si Iver firs
Prvi odziv jelove skorje na poškodovanja je bil pojav smole na površini
poškodb, vendar samo v primeru, ko smo s svedrom poškodovali smolne
žepke, ki pri jelki nastajajo pod najmlajšim peridermom. Mikroskopske preiskave so pokazale, da je bilo zaporedje tkivnih sprememb v poškodovani živi
skorji jelk enako, ne glede na njihovo zdravstveno stanje. Celice na površini
poškodbe so odmrle. Pod odmrlim tkivom so se vse nadaljnje spremembe
najprej pojavile v najmlajšem delu skorje (bližje kambiju). S povečanjem
{hipertrofija) in namnožitvijo {hiperplazija) osnih in trakovnih parenhimskih
celic je med odmrlim tkivom in kambijevo cono v devetih dneh po poškodovanju nastala »parenhimska blazina« (slika 1). Po 16 dneh so bile stene
celic v »parenhimiski blazini« odebeljene in lignificirane. V posameznih
lignificiranih ce li čn ih stenah je bil prisoten tudi intracelularni suberin. Pri
dveh navidezno zdravih drevesih (št. 17 in 27) in eni prizadeti jel ki (št. 105)
suberinizacije ni bilo mogoče dokazati pri 16 dni starih poškodbah.
Z nadaljnjo lignifikacijo in suberinizacijo je po 23 dneh pri vseh preiskovanih jelkah, tudi pri drevesih št. 17, 27 in 105, nastal sklenjen sloj
lignificiranih in suberiniziranih celic (v nadaljevanju: ligno-suberinski sloj),
ki je razmejil odmrla površinska in notranja živa skorjina tkiva (sliki 2, 3).
Ligno-suberinski sloj je bil sklenjen s suberiniziranimi plutnimi celicami
najmlajšega periderma. Pod ligno-suberinskim slojem se je iz parenhimskih
celic razvil nov felogen (plutni kambij), ki je omogočil nastanek ranitve nega
periderma (slika 2, 3). Do zak ljučka poskusov se ranitveni periderm pri
nobenem preiskovanem drevesu ni združil z najmlajšim peridermom, ki smo
ga poškodovali pri indukcij! poškodb. Razvoj sklenjenega ligno-suberinskega
sloja in tudi pojav ranitvenega periderma sta pri zdravih in prizadetih jelkah
potekala enako hitro.

3.2 Hitrost odziva žive skorje jelke v odvisnosti od časa
poškodovanj
3.2 Rates of response of the bark in si lver fir in different times
of the year
Za ovrednotenje hitrosti odziva jelove skorje na poškodovanja v razl i č
nih letnih časih (februar, april, junij in september) smo izkoristili možnost
primerjave izvršenih tkivnih sprememb v enakih vzorčnih intervalih, tj. 14.,
C'::nn1V !i!'l 1?0 01 \ ?
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Datum poškodovanj 1 Dates of wounding
Tkivne spremembe
Tissue changes
13. februar/Feb. 10. april/April 19. junij/June 20. sept./Sept.
Hipertrofija parenhimskih celic
56. dan/day
Hypertrophy of parenchyma cel/s
Hipertrofija in hiperplazija parenhimskih celic
14. dan/day
Hypertrophy and hyperplazia of parenchyma cel/s
Odebelitev in lignifikacija sten parenhimskih celic
28. dan/day
14. dan/day
Thickening and Jignification of parenchyma cel/ walls
Suberizacija lignificiranih sten
28. dan/day 14. dan/day
28. dan/day
Suberization of lignified cel/s
Sklenjen ligno-suberinski sloj
42. dan/day 28. dan/day
42. dan/day
Continuous Jigno-suberized layer
42. dan/day 28. dan/day
Nov felogen 1 New phelogen
42. dan/day
56. dan/day**
Sklenjen ranitveni periderm
56. dan/days* 42. dan/day
Continuous wound periderm
• pn treh dreves1h/m three trees
pn enem drevesu/m one tree
Preglednica 2: Jelka (Abies alba
Mili.) - hitrost odziva žive skorje
28., 42. in 56. dan po poškodovanju (preglednici 1, 2).
na poškodovanja v različnih
Ne glede na čas poškodovanja so se tkivne spremembe v odzivu izvršile
letnih časih
v enakem zaporedju {glej poglavj e 3.1 ), hitrost odziva pa je bila odvisna od
Table 2: Si/ver fir (Abies alba
ranitvenega trenutka. Pri ranitvah v obdobju mirovanja (februar) je bil odziv
Mil/.) - rates of responses of
najpočasnejši , saj je bilo mogoče v živi skorji zaslediti skromno povečanje
living bark to wounding in differparenhimskih celic šele po 56 dneh (preglednica 2). Hitrejši je bil odziv na
ent times of the year

..

poškodbe, ki s mo jih inducirali aprila. 14. dan po poškodovanju sta bili
vid ni hipertrofija in hiperplazija parenhimskih celic (preglednica 2). Odziv
žive skorje je bil najhitrejši pri poškodbah, ki smo jih povzročili junija: v 14
dneh po poškodovanju se je v sko~i že začela suberizacija odebeljenih in
lignificiranih sten parenhimskih celic (preglednica 2). Začeten odziv skorje
na poškodbe, ki smo jih povzročil i septembra, je bil hitrejši kot v aprilu,
vendar počasnej ši kot pri junijskih ranitvah (preglednica 2).
Razlike v odzivu skorja na poškodovanja v razl i čn ih letnih časih kaže
tudi hitrost nastanka ligno-suberinskega sloja in ranitvenega periderma.
Ligno-suberinski sloj se j e najhitreje (po 28 dneh) razvil pri poškodbah, ki
smo jih povzročili junija, pri poškodovanjih v aprilu in septembru pa se je
ta ce li čni sloj razvil v 42 dneh (preglednica 2).
Tudi sklenjen ranitveni periderm se je najhitreje (po 42 dneh) razvil
pri ranitvah, ki so bile inducirane junija (preglednica 2). Pri aprilskih in
septembrskih ranitvah je bil ranitveni periderm prisoten pri 56 dni starih
poškodbah, vendar ne pri vseh poskusnih drevesih (preglednica 2).

4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION
Naša raziskava je pokazala, da je v odzivu j alove skorje na poškodovanja mogoče razlikovati dva tipa tkivnih sprememb: prve so povezane z
nastankom ligno-suberinskega sloja, druge pa z nastankom ranitvenega
periderma. Ligno-suberinski sloj se je razvil iz živih parenhimskih celic, ki so
v skorji prisotne že v trenutku poškodovanja. Na poškodovanje se parenhimske celice najprej odzovej o s hipertrofijo in hiperplazijo, nato se celične
stene odebelijo in lignificirajo ter v zadnji fazi odziva tudi suberinizirajo.
Relativno hiter nastanek ligno-suberinskega sloja, ki ima predvsem zaradi
suberina nepropusten (OVEN 1 TORELLI 1994) in zaščiten karakter, preprečuje izsuševanje in vdor patogenov v živo skorjo pod njim in tako ohranja okolje, v katerem se lahko razvije ranitveni periderm (MULLICK 1977,
BIG GS 1985, RITTINGER et al. 1987, WOODWARD 1PEARCE 1988, TROCKENBRODT 1LI ESE 1991, BIGGS 1992, OVEN 1TORELLI 1994). NastaGozdV 59 12001\ 2
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Slika 2: Jelka (Abies alba Mili.) prečni prerez poškodovane žive
sko~e . 40. dan po poškodovanju;
ranitveni periderm (RP) se je razvil
pod ligno-suberinskim slojem (LS);
tkivo je obarvano z ACA in slikano v
svetlem polju (prime~aj s sliko 3)
F1gure 2: Si/ver tir (Abies alba
Mil/.) - cross-section of wounded
living bark, 40 days after wounding; wound periderm (RP) developed under the ligno-suberised
layer (LS); a tissue is stained
with the ACA and photographed in
bright field (see a/so Fig. 3)

Slika 3: Jelka (Abies alba Mili.) prečni prerez poškodovane žive
sko~e . 40. dan po poškodovanju;
ligno-suberinski sloj (LS), kot je
viden pri fluorescenčni mikroskopiji (primerjaj s sliko 2); tkivo je
obarvano z ACA
Figure 3: Si/ver fir (Abies alba
Mili.) - cross-section of wounded
living bark, 40 days after wounding; a ligno-suberised layer (LS)
as seen at the fluorescence
microscopy (see a/so Fig. 2); a
tissue is stained with the ACA
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nek tega cel ičnega sloja je zato pogoj za razvoj ranitvenega periderma oz.
po Mullicku (1977) nekrofilaktičnega periderma. Tik pod ligno-suberinskim
slojem se z remeristemizacijo parenhimskih celic razvije najprej nov felogen,
ki nato na notranjo stran prispeva nove felodermske , na zunanjo stran
pa plutne (felemske) celice. Odziv skorje na poškodbo se zaključi, ko se
ranitveni periderm združi z najmlajšim peridermom (slika 4). Ligno-suberinski
sloj, ki nastane v živi skorji po mehanskem poškodovanju, je mogoče interpretirati kot nujno, vendar začasno kompartmentalizacijsko prepreka (prim.:
TORELLI2001 ), saj ga relativno hitro nadomesti trajnejši ranitveni periderm
(OVEN et al. 1999). Tudi v skorji torej poteka kompartmentalizacija (omejitev) poškodb, časovni pojav in zaščiten karakter tkivnih sprememb pa daje
slutiti, da je kompartmentalizacijski potencial skorje večji od lesa.
Znano je, da je kompartmentalizacija poškodb v lesu pri zdravih drevesih
učinkovitejša kot pri prizadetih jelkah (TORELLI et al. 1989). Presenetljivo,
razlik v razvoju ligno-suberinskega sloja in ranitvenega periderma v poškodovani skorji prizadetih in navidezno zdravih jelk v naši raziskavi nismo
zabeležili, vendar ne gre pozabiti, da so bile relativno majhne poškodbe
inducira ne med rastno sezono. Zdi se verjetno, da je fiziologija nastajanja
ligno-suberinskega sloja in ranitvenega periderma odvisna od fiziologije
drevesa, kot jo določajo npr. fotoperioda, temperatura, padavine, relativna
zračna vlažnost in značilnosti rastišča (MULLICK 1 JENSEN 1976, BIGGS
1992).
Naša raziskava kaže, da sta bili tako hitrost razvoja inicialnih tkivnih
sprememb v odzivu kot tudi hitrost kompartmentalizacije (nastanek sklenjenega ligno-suberinskega sloja ter ranitve nega periderma) odvisni od letnega časa, v katerem so bila drevesa poškodovana. Odziv jelove skorje na
poškodovanja v obdobju mirovanja (februar) je bil najpočasnejši, z nastopom
rastne sezone (april) se je odziv pospešil in potekal najhitreje pri poškodovanjih na višku rastne sezone Ounij), po ranitvah v septembru pa je postajal
počasnejši in se zaključil v dormatni dobi (preglednica 2). Presenetljivo
je, da se poranitveni procesi v skorji, ki je poškodovana v dormantni dobi,
začnejo pred rastno sezono oz. začetkom redne kambijeve aktivnosti, ki
smo jo pri preiskovanih jelkah zabeležili 25. aprila (OVEN 1997). Preiskava
poškodb, ki smo jih inducirali 20. septembra, ko je bila redna delitvena
aktivnost kambija že končana (OVEN 1997), pa kaže, da se odziv nadaljuje
tudi po zaključku rastne sezone. Letno oscilacijo poranitvenih procesov v
skorji je mogoče pojasniti s temperaturno pogojeno fiziološko aktivnostjo
parenhimskih celic (BRAUN 1998). S približevanjem rastne sezone oz. ob
koncu mobilizacijske faze (transformacija škroba v sladkorje) se fiziološka
aktivnost parenhimskih celic poveča (BRAUN 1998), s tem pa tudi njihova
sposobnost aktivnega odziva na poškodbe. V primeru, da bi poizkus nadaljevali, bi bil odziv verjetno podoben kot pri poškodovanjih v aprilu.
Poškodovanja v aprilu smo inducirali v mobilizacijski fazi, odziv pa spremljali v prvi polovici rastne sezone. lntenzivnejša reakcija (hipertrofija in tudi
hiperplazija) parenhima, ki smo jo pri ranitvah v aprilu (10. aprila 1995) zabeležili štirinajst dni kasneje (25. april), sovpada z začetkom rastne sezone, tj. z
delitven o aktivnostjo kambija. V nadaljnjem poteku poskusa smo nato zabeležili nastanek sklenjenega ligno-suberinskega sloja 42. dan po poškodbi
(22. maj). V naslednjih 14 dneh (do 5. junija) pa se je pri treh drevesih
razvil sklenjen ranitveni periderm. Pri enem poskusnem drevesu je ranitveni
periderm sicer bil prisoten, vendar se še ni sklenil z najmlajšim. Domnevamo,
da bi se razvoj ranitvenega periderma nadaljeval v drugi polovici rastne
sezone.
Pri poškodbah, ki smo jih inducirali na domnevnem višku rastne sezone
GozdV 5912001\?

Oven. P Odz1v skorJe Jelke na mehanske poskodbt:.

(19. junij), je bil začeten odziv jelove skorje najhitrejši, poškodba pa se je
najhitreje kompartmentalizirala. Že 14. dan po poškodovanju (3. julij) smo
zabeležili suberinizacijo, ki je sklepen dogodek v razvoju ligno-suberinskega
sloja. Slednjega smo zabeležili 28. dan po poškodovanju (17. julij), v naslednjih 14 dneh (do 31. julija) pa se je pri vseh drevesih razvil tudi sklenjen
ranitveni periderm.
Ranitve v septembru smo inducirali v depozicijski (založni) fazi, ki se
po Braunu (1998) začne avgusta in traja do konca oktobra, odziv pa smo
spremljali v dormantnem obdobju. V depozicijskem obdobju se asimilati
transporti rajo in odlagajo v parenhimske celice skorje in lesa (BRAUN 1998).
Poudariti je treba, da smo poškodbe jeseni inducirali 20. septembra, ko
je bila redna delitvena aktivnost kambija že končana (OVEN 1997). Naše
raziskave kažejo, da se parenhimske celice skorje v tej fazi še vedno lahko
intenzivno odzovejo. Začeten odziv na poškodovanja v septembru je bil celo
hitrejši kot pri poškodovanjih v aprilu. V prvih 14 dneh (do 6. oktobra) so se
stene hipertrofiranih parenhimskih celic odebelile in lignificirale, medtem
ko so bile pri aprilskih ranitvah celice po 14 dneh v fazi hipertrofije in
hiperplazije. V pogledu kompartmentalizacije, tj. nastanka sklenjenega
ligno-suberinskega sloja, pa med tema dvema ranitvenima trenutkoma ni
bilo razlik, saj je v obeh primerih ligno-suberinski sloj nastal v 42 dneh. S
prehodom v dormantno stanje konec oktobra postanejo tkivne spremembe
vse počasnejše in se končno zaključijo. Samo pri enem drevesu je v naslednjih 14 dneh (od 3. do 17. novembra) nastal sklenjen ranitveni periderm.
Domnevamo, da bi poškodbe pri ostalih treh drevesih "prezimile" samo z
začasno ligno-suberinsko zaščito, odziv pa bi se nadaljeval šele z začetkom
nove rastne sezone ob koncu aprila naslednjega leta.
V nadaljevanju bi bilo potrebno raziskati, kakšen je odziv skorje na poškodovanja med novembrom in aprilom, saj se zdi, da se odziv močno upočasni ali celo izostane. Zaradi domnevno počasnega razvoja zaščitnega
ligno-suberinskega sloja in ranitvenega periderma ali celo njunega izostanka
pri odzivu na poškodovanja v dormantnem obdobju pa bi se utegnila povečati verjetnost vdora patogenih organizmov v poškodovana tkiva. Informacije
o sezonskem odzivu skorje, prav tako pa tudi kambija in lesa (OVEN 1997),
bodo osnova za ovrednotenje učinka premaznih sredstev na kompartmentalizacijo poškodb.

Slika 4: Jelka (Abies alba Mili.) prečni prerez poškodovane sko~e;
odziv na poškodovanje se zaključi, ko se obnovi sklenjenost
sekundarnega krovnega tkiva, tj.,
ko se ranitveni periderm (RP)
združi z namlajšim peridermom
(PP), ki je bil poškodovan (OVEN
1997) (vse foto: P. Oven)
F1gure 4. Si/ver fir (Abies alba Mil/)
- a cross-section of the wounded
bark; a response to wounding
is completed when continuity of
a secondary protective tissue is
restored, i.e., when the wound
periderm (RP) merges with the
youngest periderm (PP), that had
been wounded (OVEN 1997) (all
photo: P. Oven)

Response of the Bark in Silver Fir to Mechanical Wounding
Summary
Compartmentalization in a wounded living bark of the silver fir (Abies alba Mlii.} was investigated. A
research has focused ona sequence of the anatomical and histochemical changes in the apparently healthy
and the affected si Iver fi rs after the wounding, and on the rates of responses as in dependance of the time
of wounding. A chronology of the anatomical and histochemical changes in the responses was the same in
the apparently healthy and the affected silver firs. Below a superficial necrotic tissue a ligno-suberised layer
has been formed with a thickening, lignification and suberisation of the celi walls of hypertrophied phloem
parenchyma. A ligno-suberised layer was a temporal compartmentalization barrier that has been replaced
with a more durable wound periderm.
The rates of occurrence of the initial tissue changes as well as the rates of compartmetalization after
wounding in different times of the year were investigated in silver firs wounded on February 13, April 10,
June 19, and September 20, in 1995. lrrespective of the time of the wounding, plant material was sampled
after 14, 28, 42 and 56 days, respectively. The response was triggered before the onset of the growing
season and continued after its termination. The responses in silver firs wounded in the dormant season in
February was the slowest, with the onset of the growing season in April when rates of response gradually
GozdV 59 (2001) 2
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Waldo Emerson, ameriški pesnik in esejist: »Kaj je plevel? Rastli na, katere
vrlin še nismo odkrili.«). Zdaj ji spet priznavamo laskav naziv »gozdna mati«
in jo z odprimi rokami vabimo nazaj (Thomas Campbell, škotski pesnik:
»Prizanesi, gozdar, prizanesi bukvi.« ). Njeno gosto hladno senco je angleški
konzervativni politik in premier Stanley Baldwin slikovito in nepravično
primerjal z diktaturo: »Diktatura je kot velika bukev, lepa na pogled, vendar
nič ne uspeva pod njo.«

2 MORFOLOŠKA IN FIZIOLOŠKA OZNAČITEV
2 MORPHOLOGICALAND PHYSIOLOGICAL CHARACTERIZATION

površina
Figure 1: Beech (Fagus sy/vatica
L.) - smooth bark as writing surface

Slika 2: Bukev (Fagus sylvatica
L.) - odtis napisa na skorji v
lesu
Figure 2: Beech (Fagus sylvatica
L.) - a print of the bark inscription
in the wood
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Deblo in veje predstavljajo tipičen simpodij. Rast novih poganjkov je
determinativna (tip Quercus oz. tip 8). Ob ugodnih asimilacijskih pogojih
odženejo kasneje še kresni poganjki.
Bukev ohrani svoj prvi (površinski) felogen (plutni kambij) in njegov
derivat periderm (sekundarno krovno tkivo) vse življenje. Zato je njena
skorja gladka in brez lubja {slika 1). Takšna naj bi se nekoč (in še danes)
uporabljala za zapisovanje. Nekateri prav zaradi te lastnosti iščejo zvezo
med imenom za drevesne vrsto in knjigo. Pri močnejšem vrezovanju v sko~o
se praviloma rani tudi kambij, zato se zapis ohrani tudi v lesu (slika 2).
Plutni kambij in skorja pod njim sledita de belitvi debla s površinsko rastjo
in dodajanjem ekspanzijskega {dilatacijskega) tkiva. Pri večini dreves se
skorja prilagaja debelinski rasti tako, da v krajših ali daljših presledkih tvori
nove (notranje ali globinske) felogene oziroma periderme. Vsa tkiva zunaj
najglobljega(= najmlajšega) periderma odmro (lubje ali ritidom). Pri bukvi se
maloštevilne celice fe/ema (plute, tj. zunanje plasti periderma) zelo počasi in
neopazno odstranjujejo s površine (kot odmrle celice pri človeški koži).
Planinske markacije na bukovi skorji se zato lahko zelo dolgo ohranijo,
le da se zaradi debelitve debla prečno razširijo. Odziv bukove skorje na
poškodovanja je opisal Oven s sodelavci (OVEN et al. 1999).
Mesto odloma vej na skorji označujejo kitajski brki, ki so pravzaprav
vejna skorjina guba, ki nastane v pazduhi med deblom in vejo. Pod njimi
je pečat ali bradavica, ki nakazuje samo mesto odloma veje. Z debelitvijo
debla se sprva močno navzdol usločeni brki vse bolj izravnavajo, pečati pa
tangencialno podaljšujejo. Zato je mogoče iz naklona brk in oblike pečata
dokaj zanesljivo sklepati na globino odloma in premer veje (slika 3).
Bukovina je difuzno porozna. Trahejni omrežji sosednjih lesnih prirastnih plasti oz. branik ne komunicirata neposredno, temveč posredno preko
vlaken. Ob koncu in začetku rastnega obdobja zunajkambijska intruzivna
rast opeša in z njo bočen (tangencialen) tlak na trakove, ki se zato kolenasto
razširijo. Zaradi sklerenhimskih čepov, ki segajo iz širših floemskih trakov
v lesne, so kambij in letnice stožčasto vbokli. Tkivo trakov je heterogeno,
tip 111. Aksialni parenhim je apotrahealno difuzen. Les bukve je evolucijsko
dokaj primitiven, saj prevajalna in mehanska funkcija tkivno oz. prostorsko
nista povsem ločeni. To pomeni, da osnovno vlakneno tkivo delno še prevaja
vodo. Zaradi difuznega razporeda dokaj drobnih trahej in majhnih razlik v
gostoti med ranim in kasnim lesom je bukovina zelo homogena. Krčitvena
anizotropija je velika in dimenzijska stabilnost je dokaj neugodna. Gostota
v absolutno suhem stanju (p) je približno 700 kg/m 3. Ustrezno visoke so
tudi vrednosti za mehanske lastnosti.
Rastne napetosti, ki se vgrajujejo v les v kambijevi coni v zadnji fazi diferenciacije, so pri bukvi zelo velike in se po poseku in razžagovanju kažejo v
nastanku srčnih razpok in veženju. Fiziološko sušenje v debelni sredici in v
območju poškodb ter sušenje žaganega lesa na zraku spremlja otiljenje, ki
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zmanjšuje permeabilnost lesa. Les sušine in rdečega srca (ki se razvije le na
mestu predhodno nastale sušine) se zato težko impregnira, lušči in suši.
Bukev nima jedrovine. Debelna sredica starejših dreves se vidno fiziološko izsušuje, pri čemer nastaja svetleje obarvana sušina ali zre/ina (nem.
Reifholz, angl. ripe wood), ki so jo do nedavnega enačili z močno dehidrirano neobarvano jedrovino pri smreki in jelki (HOLZLEXIKON 1962).
Danes vemo, da sušina pri smreki in jelki izpolnjuje kriterije jedrovine
(HOLZLEXIKON 1988), sušina pri bukvi pa ne.
Tipično za proces ojedritve je med drugim inkrustiranje celičnih sten z
nizkomolekularnimi »jedrovinskimi« snovmi. Zaradi njih je lesna ravnovesna
vlažnost nižja in krčenje jedrovine je manjše kot pri beljavi. Bukova suši na
in rdeče srce, ki nastane na lokaciji sušine po poškodovanju, teh lastnosti
nimata {TORELLI et al. 1994). Hipotetičn o bi lahko bukev tudi ojedrela,
vendar je pri bukvi padanje vitalnosti parenhimskih celic v smeri proti strženu, razen v sušini, zelo počasno (NEČESANY 1966). Isti avtor naj bi
pri zelo stari bukvi opazoval celo majhno temnordečo črnjavo (?!). Morda
... To dovoljuje zaključek , da sodi bukev, tako kot beli gaber in jelša, po
Bosshardovi terminologiji (1968) v kategorijo vrst z zadržano ojedritvijo.
Težava je v tem, ker je Bosshard sam opredelil bukev kot vrsto s fakultativno obarvano jedrovino. Možna je tudi razlaga, da poškodba in zaradi nje
nastalo rdeče srce preprosto prehitita ojedritev. Le malo verjetno je, da bi
bukev nepoškodovana dočakala za ojedritev potrebno (zelo) visoko starost
(300-400 let). Shigo s sodelavci (1973, 1977) je bukev uvrstil med tipične
taksone, ki ne tvorijo jedrovine, pač pa le diskolorirani les, ki ga sproži
ranitev (wound initiated disco/oured wood). Diskolorirani les je mrtev. Raziskovalci se strinjajo, da pride v živem drevesu do razkraja le v tkivih , ki
so se predhodno diskolorirala (SHORTLE 1 SMITH 1990). Rdeče srce je
potemtakem z ranitvijo induciran diskolorirani les. Spočetka , ko še ni okužen,
naj bi imel, tako kot jedrovina, zaščiten značaj , kar pa je problematično.
Sam menim, da je proces ojedritve, tako kot dehidracija sredice, predvsem
element abscisije, tj. proces odstranjevanja odsluženih ostarel ih tkiv. Učinek
ojedritve in dehidracije je podoben: respiracija in poraba energije se ustavila
oziroma drastično zmanjšata. Drevo tako izloča »nekoristne jedce«, da
bi preživelo. Zanimivo je, da navaja Addicott (1991 , str. 273) kar 24 tipov
abscisij, ne omenja pa eliminacije z ojedritvijo in dehidracijo. V obeh primerih
resda ne gre za tipično abscisijo s prehodno nastalo anatomsko diferencirano abscisijsko cono (kot npr. pri listih in skorji), vendar s povsem enako
funkcijo. Vrste brez kemično zaščitene odporne jedrovine (poleg bukve
npr. lipa, javor, topol) se razmeroma hitro izvotlijo, vendar njihovo preživetje praviloma ni ogroženo. lzvotljeno drevo, seveda brez večjih odprtin,
mehansko ni manj trdno. Je celo bolj fleksibilno od polnega debla. Še več,
nastanek dupline je preživetveno zelo smotrno, saj v trohnečo sredico
penetrirajo adventivne korenine. Drevo se hrani z lastnimi odmrlimi tkivi.
Kanibalizem? Samorecikliranje? (prim. THOMAS 2000, str. 252).
Ob končni ali celo zmanjšujoči se velikosti asimilacijske površine in ob
nezmanjšani debelinski rasti bi brez abscisije in odmira nja obnova prevodnih
tkiv in fruktifikacija zastali. »Večno« mladost ohranja drevje z abscisijo ostarelih in bolnih tkiv ter z njihovim vsakoletnim nadomeščanjem. Drevo vsako
leto obnovi svoj listni aparat, sistem finih korenin z mikorizo, sekundarni
ksilem (les) in sekundarni floem (ličje). Abscisija je element homeostaze,
kar v naši miselni zvezi pomeni vzdrževanje dinamičnega ravnovesja med
strukturami in procesi. Bamber in Fukazava (1984, str. 125) sta bila morda
prva, ki sta ojedritev označila kot abscisijo, s katero drevo uravnava količino
beljave. Kot rezultat notranjega nadzora, ki ga uveljavljajo vodni režim,
r.n,.rtll <;Q
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Slika 3: Bukev (Fagus sylvatica
L.) - kitajski brki
Figure 3: Beech (Fagus sy /vatica L.) - chinese beard or anglemark

Slika 4: Bukev (Fagus sylvatica
L.)- sušina (zrelina)
Figure 4: Beech (Fagus sylvatica
L.) - ripe wood
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ogljikovi hidrati, dušik in hormonalno ravnovesje, se v drevesu vzpostavlja
razmeroma stabilno razmerje med listno površino, beljavo in aktivnim delom
koreninskega sistema z mikorizo. Če se poškoduje koreninski sistetn, se
zaradi zmanjšane oskrbe z vodo, minerali in hormoni ustrezno zmanjša
rast poganjkov. Nasprotno pa lahko zmanjšanje krošnje povzroči redukcijo
koreninskega sistema in beljave. lnherentna težnja po homeostazi poleg
tega omogoča tudi hitro in učinkovito »popravilo« manjših neravnovesij
znotraj krošnje, koreninskega sistema in beljave. Tako lahko drevo odlom
veje nadomesti tako, da pospeši rast preostalih poganjkov ali pa da sproži
odganjanje epikormskih poganjkov iz spečih in adventivnih popkov. Posebej
zanimivo je nadomeščanje poškodovane beljave (TORELLI 1 SHORTLE 1
OVEN, neobjavljena). Poleg težnje vzdrževanja dinamičnega ravnovesja
v strukturah in procesih pa oba tkivna kompleksa, les in ličje , razpolagata
tudi z zaščitnimi mehanizmi, s katerimi se beljava in živ del skorje odzoveta
na poškodbe. Takoj povejmo, da drevo ne »zna« pozdraviti rane in njenih
učinkov (disikoloracija, kolonizacija in razkroj), temveč jih lahko le bolj ali
manj učinkovito lokalizira in zavre.

3 KOMPARTMENTALIZACIJA
3 GOMPARTMENTALIZATION
Teorija kompartmentalizacije predpostavlja, da se živa beljava aktivno
odzove na poškodovanje in kolonizacijo s formiranjem fizičnih in kemičnih
barier. Teorija kompartmetalizacije razkraja v drevesih (GODIT, Gompartmentalization Of Decay in Trees, SHIGO 1MARX 1977) interpretira bariere
kot stene. Steno 1, ki omejuje širjenje učinkov poškodb v vzdolžni smeri
drevesa, predstavljajo razne okluzije (zapore) v aksialnih elementih (tile pri
listavcih, aspirirane obokane piknje pri iglavcih, gumozne snovi, suberizirani
sloji). Je najšibkejša od vseh. Neinducirana stena 2, ki je rezultat normalne
kambij eve aktivnosti, je povsem fizična in jo tvori gostejši kasni les. Omejuje
širjenje v radialni smeri. Radialno usmerjene parenhimske celice trakov
predstavljajo praviloma zelo močno steno 3, ki omejuje širjenje v tangencialni
smeri. Steno 4 , ključen element GODIT-a, imenovano tudi barierna cona,
tvori kambij po ran itvi. Zanjo je značilen povečan delež parenhima. Loči les,
ki je nastal pred ranitvijo, od lesa, ki je nastal po njej. Shigo poudarja, da
lahko nastane barierna cona bodisi kot odziv na infekcijo ali pa kot reakcija
na mehansko poškodbo. Dejavniki, ki uravnavajo velikost in učinkovitost
barierne cone , niso znani (SHIGO 1986, str. 43 in 267). Etiologija barierne
cone je več kot desetletje za poslovala raziskovalce. V Katedri za tehnologijo
lesa BF smo interpretirali anatomijo »mehanske« barierne cone kot odziv
na sproščanje skorjinega tlaka po ranitvi (TORELLI et al. 1994, TORELLI
1995). Problem barierne cone pri bukvi j e v tem, da se razvije le v neposredni bližini poškodbe, zato je njena vloga problematična . Očitno pri ločitvi
lesa, nastalega pred poškodovanjem, ki je podvržen razkroju, od zdravega,
nastalega po poškodovanju, ne sodeluje vselej le barierna cona, temveč
tudi dejavniki, ki jih ne poznamo. Liese in Dujesiefken {1989, 1996) sta
razširila pomen GODIT-a. Menita, da strukture, ki nastanejo kot odziv na
poškodbe, predstavljajo oviro, ki najprej p reprečuje vdor zraka v les in šele
nato vstop mikroorganizmov. Avtorja predlagata, da se spremeni pomen
črke D v akronimu GODIT. Pomenil naj bi poškodovanje (angl. damage),
kot ga predstavljajo izsuševanje {desikacija), disfunkcija in šele na koncu
razkroj (angl. decay). Trije D-ji, torej ...
Shain (1967) loči »barierne« cone in »reakcijske« cone. Tako razlikuje
tipično zelo odrezane demarkacijske cone s spremenjeno anatom ijo (»bari88
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erne« cone), ki se pojavijo na lokaciji Shigove stene 4 , in bolj difuzno obarvane demarkacijske regije (» reakcijske« cone), ki mejijo na živo beljavo,
prisotno v času poškodovanja.
Alternativen koncept kompartmentalizacije temelji na vzdrževanju
(visoke) vlažnosti beljave, ki prep rečuje razvoj gliv brez kemične inhibicije
(BODDY 1RAYNER 1983; RAYNER/ BODDY 1988, str. 325). Vtem se oba
koncepta bistveno ločila (SHORTLE, W. 1 SMITH, K. T. 1990).

4 HOMEOSTAZA IN AKTIVNA BELJAVA PRI BUKVI
4 HOMEOSTASIS AND ACTIVE SAPPWOOD IN BEECH
Različne anatomske in kemične ločnice ter visoka vlažnost vsaj začasno
prep rečijo širjenje patogenov. Pomembno pa ni le izoliranje poškodovanih

tkiv, temveč tudi njihovo hkratno nadomeščanje z novimi. Odmiranje ostarelih ali poškodovanih tkiv pomeni zmanjšanje respiracijske porabe in tako
več energije za kambijevo aktivnost, tvorbo semen in obrambne reakcije .
Eliminiranje lahko poteka kot »prava« abscisija s predhodno tvorbo abscisijske cone (listi, lubje) ali brez nje in brez možnosti odstranjevanja, kot
to poteka v debelni sredici, programirane z ojedritvijo, ali pri vrstah brez
jed rovi ne z dehidracijo (bukev). Širino beljave pri jedrovinskih vrstah homeostazno določajo velikost listne površine in njene založne potrebe ter
anatomsko-fiziološke značilnosti beljave. To potrjuje primer hrastove beljave
(ZIEGLER 1968). Pri prevajanju vode je praviloma udeležena le zadnja
branika (prevodna beljava, nem . Leitsp/intholz, angl. conducting sapwood),
ostalih nekaj branik z oti ljenimi trahejami pa le skladišči asimilate (skladiščna
beljava, nem. Speichersp/intholz, angl. storage sapwood). Omeniti je treba,
da je hrast venčastoporozna drevesna vrsta z zelo zmogljivim trahejnim
omrežjem. Pri difuznoporozni bukvi je situacija manj jasna. V kolikor drevo
nima rdečega srca (kjer so parenhiske celice odmrle), predstavlja ves les
beljavo, tj. tkivo z živimi parenhimskimi celicami. Tako sta Moller in MOller
(1938) še v »globini« sto let dokazala dihajoče parenhimske celice. Strasburger (1891 , str. 275) je odkril škrob v 80 let stari braniki 124-letne bukve.
Vemo tudi , da pri prevajanju vode (transpiracijski tok)pri starejšem drevju
sodeluje le manjši del branik (13-24 branik, MOLLER 1949). Na splošno je
respiracija najbolj intenzivna v kambiju in njegovi neposredni bližini (prim.
KOZLOWSKI / PALLARDY 1997, str. 146). Magelova (1993) je ugotovila,
da vsebuje periferen del beljave pri bukvi največje količine adenin nukleotidov. Na splošno velja, da mlada tkiva, vključno s kambijevo cono, dihajo
intenzivneje kot starejša. Funkcionalno izločanje je še zlasti učinkovito, če
ga spremlja intenzivna dehidracija debelne sredice (NEČESANY 1966).
Zdi se, da sušina vidno označuje neaktiven del bukove beljave. Sledi, da
aktivnost beljave v centripetalni smeri hitro upada in da potrebuje odrasla
bukev za svoje delovanje razmeroma ozek pas aktivne beljave, ki ustreza
velikosti listne površine in značilnostim beljave. To je povsem v skladu z
dejstvom, da se od določene starosti naprej ob sicer nezmanjšani debelinski
rasti listna površina ne povečuje, temveč celo zmanjšuje. Aktivni del beljave
se zato umika proti periferiji, neaktivni pa stopa iz funkcije. Ne vemo, v
kolikšni meri sovpadata prevodni in skladiščni del aktivne beljave.
Približno širino aktivne beljave smo skušali določiti tako, da smo z vrtanem skozi deblo, ne da bi poškodovali kambij na nasprotni strani, (od zadaj)
odvzeli del aktivne beljave. Predpostavka je bila, da z odvzemom tkiva
aktivne beljave zmanjšamo respiracijsko porabo v beljavi in ustrezno pospešimo kambijevo rast. Rezultat je bil pričakovan (TORELLI 1 SHORTLE 1
OVEN, neobjavljena): bolj ko smo se približali kambiju, bolj se je povečal
OD
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debelinski prirastek. Če smo odvzeli le neaktivno beljavo, povečanja prirastka ni bilo. Hkrati ti eksperimenti dokazujejo, da drevo hitro nadomesti s
homeostazo uravnoteženo količino aktivne beljave.
Na sliki 5 je zanimiv primer povečanja prirastka, ki ga je povzročil napad
bukovega lestvičarja (Xyloterus spp.).

5 ODSTRANITEV SKORJE- NASTANEK ZAŠČITNEGA LESA
5 REMOVAL OF BARK- FORMATION OF PROTECTION WOOD

Slika 5: Bukev (Fagus sylvatica
L.)- napad bukovega lestvičarja

(Xyloterus spp.); povečana debelinska rast po poškodbi aktivne
beljave
Figure 5: Beech (Fagus sylvatica L.) -attack by Xyloterus spp.;
increased growth in thickness
due to damage of the active sapwood

Po odstranitvi skorje na izpostavljeni površini lesa in pod skorjo in na robu
rane nastane zelo u činkovi t zaščitni les (nem. Schutzholz, angl. protection
wood) (FRANK 1884), ki sestoji iz tanke (0,5 mm) izsušitvene cone in 4,5-6,5
mm debele disko/oracijske cone pod njo (GROSSER et al. 1991) (slika 6).
Traheje diskoloracijske cone vsebuj ej o tile (v izsušitveni coni manjkajo).
Traheje, tile in vlakna so zapolnjeni z gumoznimi snovmi. Parenhimske
celice, tile in trahejne obloge so suberizirane. Zaščitni les lahko nekaj let
uspešno ščiti les pod seboj. Ko pade njegova vlažnost pod to čko nasičenja
celi čnih sten (TNCS, FSP), se začne krčiti in prekinejo ga radialne razpoke.
Lahko ga predrejo tudi insekti. Pot okužbi in razkroju je odprta. Zaradi
zmanjšanja skorjinega tlaka v pazduhah površinske poškodbe nastane
nekaj neurejenega kalusa, ki je na površini suberiziran. Ti pična barierna
cona ali stena4 v smislu modelnega koncepta GODIT, kot jo njen avtor Shigo
opisuje npr. pri javorju ali smreki, se ne razvije. Najverjetneje zato, ker je
skorja s sklerenhimskimi čepi dobesedno pribita na les. Naši rezultati kažejo,
da je vsaj mehanski tip barierne cone posledica sp roščanja skorjinega
tlaka. To nazorno kažejo tudi poskusi s skorjinimi »jeziki« , ki omogočajo
nemoteno oskrbo s hrano in hormoni, vendar ob sproščenem skorjinem
tlaku (TORELLI et al. 1994, BROWN 1 SAX 1962).
Zaradi sorazmerno velikega deleža parenhima sodi bukev med vrste z
visokim kompartmentalizacijskim potencialom (DUJESIEFKEN 1991).

6 NASTANEK IN EKOLOGIJA RDEČEGA SRCA
6 FORMATION AND ECOLOGY OF RED HEART

Slika 6: Bukev (Fagus sylvatica
zaščitni les na izpostavljanem delu lesa po 5 letih
Figure 6: Beech (Fagus sy/vatica L.) - protection wood on the
exposed xylem after 5 years

L.) -
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Rdeče srce se vselej razvije na lokaciji predhodno vidno fiziološko osušene sušine (slika 7). Izsuševanje debelne sredice poteka najhitreje pri
hitro rastočem drevju s kratkimi krošnjami, tj. na rodovitnih tleh v gostem
sklopu, in počasneje pri skromno rastoče m drevju z globokimi krošnjami, tj.
na nerodovitnih tleh v redkem sklopu (gozdna meja).
Nastanek rdečega srca poteka v dveh fazah: 1) dehidracijski in 2) diskoloracijski, ki je izrazito fakultativna in odvisna od potencialnega vdora atmosferskega kisika v predhodno izsušeno sredico. To se lahko zgodi, če se
veja odlomi brez predhodno nastale zaščitne cone. Če veja odmre naravno,
potem se v zadnji fazi nekajletnega hiranja v vejni bazi v bližini debla in
vzporedno z njim izoblikuje do 5 mm debela temno rjava zaščitna cona, ki j e
zelo podobna opisanemu zaščitnemu lesu po odstranitvi skorje. Troh neča
veja se slednj ič odlomi tako, da ostane zaščitn a cona na drevesu in zatesni
mesto odloma. Ker je zašč itna cona rezultat delovanja živih celic, njena
tvorba v sredici debelejših vej z odmrlimi celicami izostane.
Veje, ki se odlomijo brez predhodno formirane zašči tne cone ali s prekinjeno zaščitno cono, predstavljajo globoke rane. Zlom lahko povzročila
sneg in veter, najpogostej e pa ga povzroč i podiranje sosednjega drevja.
Zlasti nevarne so krepke, pod ostrim kotom izraščajoče debele loge vej e
metlastih bukev. Tanjše ko so veje, bolj so upogljive in težje se zlomijo.
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Slika 7: Bukev (Fagus sy/vatica
L.) - rdeče srce se vselej razvije
na mestu predhodno dehidrira ne
zreline (sušine)
Figure 7: Beech (Fagus sy/vatica
L.)- red heart always deve/ops in
the position of previously dehydrated ripe wood

Včasih naletimo na visoko in debelo bukev s kratko krošnjo brez rdečega

srca. Ker so vse veje odpadle po predhodnem nastanku zaščitne cone,
se sicer obsežna sušina ni obarvala. Poseben primer so v rasti zaostali
kapniki. Ker imajo kratke krošnje, poteka izsuševanje sred ice zelo hitro, do
»bolečega« od loma vej pa praviloma ne pride, ker so veje tanke in upogljive.
(Proces či ščenja vej je pri iglavcih drugačen. Vejna osnova se med rastjo
vse bolj prepaja s smolo in odmrla trohneča veja se ne odlomi ob deblu,
temveč na mestu, do koder sega zaščiten učinek smole, navadno 10 do
20 cm od debla.) Pri bukvi mesto odloma uspešno zatesni zaščitna cona.
Če pa se živa veja odlomi brez predhodno nastale zaščitne cone, potem
predstavlja odlom pot za izsuševanje, infekcijo in vdor zračnega kisika. To
se največkrat zgodi pri podiranju sosednjih dreves.
Obarvanje ima značaj encimskega oksidativnega obarvanja. Da bi prišlo
do obarvanja, morajo priti v stik encimi, fenol ni substrat in zračni kisik (kot
pri prerezanemu ja bol ku). Ker je parcialni tlak kisika v debelni sred ici zaradi
dihanja nižji kot v ozračju, kisik dobesedno vdre skozi odlomljene veje brez
predhodno nastale zaščitne cone {ali skozi veje z nesklenjeno zaščitno
cono). Rdeče srce je mogoče tudi umetno inducirati. če izpostavimo disk
z izrazito sušino v v isoki relativni vlažnosti, v 3-4 dneh prekrije sušino
površinsko rdeče srce (sliki 9,10).
Slika 14 prikazuje pet testnih bukev in njihovo nagnjenost k tvorbi rdečega
srca. Za visoko in debelo bukev s kratko krošnjo (št. 14) sta z na čilna hitra
dehidracija debelne sredice in zgoden nastanek obsežnega rdečega srca.

Slika 8: Bukev (Fagus sy/vatica
L.)- tipično mozaične rdeče srce
Figure 8: Beech (Fagus sylvatica
L.) - typica/ compaund red heart

Sliki 9, 10: Bukev (Fagus sy/vatica L.)- indukcija rdečega srca na lokaciji vidno dehidrirane sušine
Figure 9, 10: Beech (Fagus sylvatica L.) -red heart induction in the position ofthe visibly dehydrated ripe wood
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Slika 14· Bukev (Fagus sylvatica L..)- dehidracija debelne sredice kot uvodna faza nastanka rdečega srca: delež plinov
in kapilame vode W (%)na višini 1/5 h101 (m) v odvisnosti od drevesnih dimenzij in dolžine krošnje; h,"' (m) - total na višina
drevesa; h,00 (m) -višina drevesa pri 100 letih; A (m 2) -obojestranska listna površina; A.,. (m 2 ) -obojestranska listna
površina. potrebna za hipotetičen prirastek debla v enem letu za 1 m3; i. (m 3 ) - volumenski prirastek; i11 (m) - višinski
prirastek (spremenjeno po TORELLI1994)
Figure 14: Beech (Fagus sylvatica L.) - dehydration of the stem core as introductory ph ase of the red heart formation: gas

and free water proportion W (%)at 1/5 htot (m) in relation to tree dimensions and crown length; htot(m)- total height; h100(m)
- height at 1OO years; A (m2) - leaf area; A, (m2) - leaf area needed for the hypothetica/ one-stem vo/ume increment of 1
ml; i. (roJ) -vo/ume increment; ih (m) -height increment (modified after TORELL/1994)
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Slika 15 Bukev (Fagus sylvatica L.)- ekologija rdečega srca; globina tal, ki nakazuje njihovo rodovitnost, je močno
pretirana; R- rdeče srce (spremenjeno po TORELLI1992)

Figure 15: Beech (Fagus sylvatica L.) - ecology of red heart; the soil depth indicating soil fertility is strongly exaggerated;
R- red heart (modified after TORELL/1992)
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Potrebna listna površina za hipotetičen letni prirastek debla za 1 m3 (AJ
(5.400 m2 ), prav tako kot dosežena višina pri 100 letih {h 100 = 39,5 m) in
zgodnj a kulminacija višinskega (i) in volumenskega prirastka (i) nakazujejo zelo rodovitno rastišče. Drevo št. 73 z zgornje gozdne meje je pravo
nasprotje. Tanko in nizko deblo z globoko krošnjo ima kljub visoki starosti
majhno sušino brez rdečega srca.
Na sliki 15 je prikazana ekologija rd ečega srca na primeru profila KokraKamniška Bistrica {TORELLI1984 in 1992). Zgodnji nastanek rdečega srca
je praviloma vezan na dobra rastišča z gostim sklopom in obratno.
Fiziološko izsuševanje debla pri bukvi poteka hitreje pri debelih in visokih
deblih s kratko krošnjo, tj. na dobrih rastiščih z gostim sklopom. Možnost
od loma debelih tog ih vej in vdora kisika je tukaj zelo velika. Bukve so že pri
80 letih praviloma » rdeče« . Skromne dimenzije, globoka krošnja in tanke
nezlomljive, fleksibilne veje zadržujejo nastanek rdečega srca . Takšne so
npr. bukve na zgornji gozdni meji. Tukaj je mogoče najti zelo stare »bele«
bukve (preko 200 let).
Obširna literatura vsaj posredno nakazuje dokazano (TORELLI 1984,
1985) pozitivno zvezo med starostjo, premerom in zn ačilnostmi krošnj e ter
poj avom rdečega srca (npr. DENGLER et al. 1972, KOTAR 2000, KREMPL
1 MARK 1962, RACZ et al. 1961 , VASILJEVIC 1974 itd.).

Response of Trees on Deep and Superficial Wounds as lllustrated by Beech (Fagus
sy/vatica L.) with Particular Emphasis on Aetiology and Ecology of Wound lnitiated
Discoloured Wood ("Red Heart"). A Review.
Summary
Beech is a typical tree species with a potential of forming only discoloured wood ("red heart") initiated
by wou nding ("wound-initiated discoloration"), but no heartwood. An attempt was made to functionally
differentiate the outer active sapwood from the dehydrating inner one. Removal of the active sapwood results
in a greatly increased cambial growth. Dehydration of the inner sapwood is considered to be a dynamic
shedding (abscission) process analogous to heartwood formation asa mechanism by which a tree regulates
the amount of sapwood. Anatomical and functional similarities of the protection wood on the exposed wood
surface and branch protection zone are stressed.
As opposed to heartwood, formation of the red heart in the beech is initiated environmentally. It proceeds
in two stages: (a) in the introd uctory or dehydratig phase and {b) in the discolouring phase, which is decidedly
facultative depending on the potential entry of oxygen in the already existing dehydrated core through the
broken branches without the previously formed protecting zone. The results obtained clearly indicate that
the shorter the crown and the higher and thicker the stem, the more intensive is the dehydration and the
more probable the red heart formation , or vice versa, the lower the crown and the shorter and thinner the
stem, the slower is the dehydration and less probable the red heart formation. It can be concluded that the
absolute and the relative dehydration are fastest in trees in dense stands on the fertile soils exhibiting a
fast growth in height and thickness with short crowns. ln dense stands on fertile soils red heart is expected
to appear at the approx. 80 years. ln slow growing trees on poor soils in hardly closed stands, e.g. at the
timber line or in thin suppreseed specimens on otherwise good soils red heart fomation is retarded. The
discolouration is a process of enzymatic browning. ln the series of experiments on the untreated stem and
branch discs with a clearly differentiated ri pe wood it was possible to induce an intensive superficial reddish
brown discolouration by a slow drying in 3-4 days. Typically the discolouration always occurs on the site of
a ripe wood , leaving a narrow dehydrated zone around it which resembled the transition zone in the true
red hearts in the living trees .

GozdV 59 120011 2

Torelli N : Odz1v drevJa na globoke in površinske poškodbe na pnmeru bukve (Fagus sytvaltca L.) s poudarkom ••

Viri 1 References
ADDICOTT, F. T., 1991 . Abscission: Shedding of Parts.- ln: A. S. Raghavendra, ed., Physiology of Trees, John Willey, New
York, s. 273.
BAMBER, R. K. 1 FUKAZAWA, K., 1984. Sapwood and Heartwood- a Review.- Proceedings. IAWA, Pacific Regional Wood
Anatomy Conference, Tsukuba, lbaraki.
BODDY, L./ RAYNER, A. D. M., 1983. Origins of Decay in Living Decidous Trees: the Role of Moisture Content and Re-appraisal
of the Expanded Concept of Tree Decay.- New Phytol. 94: 623-641.
BOSSHARD, H. H., 1968. On the Formatlon of Facultatively Colored Heartwood in Beilschmiedia tawa.- Wood. Sci. Technol.
2: 1-12.
BROWN, C. L. 1 SAX, K., 1962. The Influence of Pressure on the Differentiation of Secondary Tissues.- American Journal of
Botany 49(7): 683-691.
DENGLER, A. 1 BONNEMANN, A. 1 ROHRING, E., 1972. Waldbau auf čkologischer Grundlage, 2. Teil.- Paul Parey, Hamburg.
DUJESIFKEN, D., 1991. Der Kronenschnitt in der Baumpflege.- Neue Landschaft 36: 27-31.
FRANK, B., 1884. Ober die Gummibildung im Holze und deren physiologische Bedeutung.- Ber. Dt. Bot. Ges. 2: 321-332.
GROSSER, D. 1 LESNINO, G. 1 SCHULZ, H., 1991. Histologische Untersuchungen uber das Schutzholz einheimischer
Laubbaume.- Holz als Roh- und Werkstoff 49: 65-73.
HOLZLEXIKON 1962, 1. Aufl.- DRW-Verlag, Stuttgart.
HOLZLEXIKON 1988, 3. Aufl.- DRW-Verlag, Stuttgart.
KOTAR, M. 2000. Vpliv starosti in debeline dreves na donos gozda.- XX. gozdarski študijski dnevi, zbornik referatov: 169-200.
KOZLOWSKI, T. T. 1 PALLARDY, S. G., 1997. Physiology of Woody Plants, 2. ed.- Academic Press, San Diego.
KREMPL, H./ MARK, E., 1962. Untersuchungen uber den Kern der Rotbuche.- Allg. Forstztg. 73: 186-191.
LIESE, W. 1 DUJESIFKEN, D., 1989. Wundreaktionen bei Laubbaumen.- 2. Symposium "Ausgewahlte Probleme der
Geholzphysiologie" in Tharandt/Sachsen, Proceedings: 75-80.
LI ESE, W./ DUJESIFKEN, D., 1996. Wound Reactions of Trees.- ln: Forest Trees and Palms- Diseases and Control. Ed. S. P.
Raychaudhuri 1K. Maramorosch, Oxford & IBH Publ. Co. Pvt. Ltd. , New Delhi, Calcutta.
MAGEL, E. A. 1 HOLL, W., 1993. Storage Carbohydrates and Adenine Nucleotides in Trunks of Fagus Sylvatica L. in Relation
to Discoloured Wood.- Holzforschung 47 (1 ): 19-24.
MOLLER, C./ MOLLER, D., 1938. Die Atmung in akten Stammteilen.- Det forstlige Forsogsvasen i Danmark 15: 113.
MOLLER, D., 1949. Arbeitsteilung im Buchenholz.- Physiologia plantarum 2: 197-299.
NEČESANY, C., 1966. Die Vialitatsveranderung der Parenchymzellen als physiologische Grundlage der Kernholzbildung.Holzforschung und Holverwertung 20: 49-56.
OVEN, P./TORELLI, N. / SHORTLE, W. C./ ZUPANČIČ, M., 1999. The Formation of a Ligno-suberized Layer and Necrophylactic
Periderm in Beech Bark (Fagus sylvatica L.).- Flora 194: 137-144.
RACZ, J. 1 SCHULZ, H. 1 KNIGGE, W., 1961. Untersuchungen uber das Auftreten des Buchenrotkerns.- Der Forst- u. Holzwirt
16(19): 1-5.
RAYNER, A. D. M. / BODDY, L., 1988. Fungal Decomposition of Wood.- John Wiley & Sans, Chester etc.
SHAIN, L., 1967. Resistance of Sapwood in Stems of Loblolly Pine to lnfection by Fomes annosus.- Phytopathology 61 :
301-307.
SHIGO, A. L., 1984. Compartmentalization. A Conceptual Framework for Understanding how Trees Grow and Defend Themselves.Ann. Rev. Phy1opathol. 22: 189-214.
SHIGO, A. L., 1986. A New Tree Biology inA New Tree Biology Dictionary.- Shigo and Trees Associates, Durham, New Hampshire.
SHIGO, A. L./ HILLIS, W. E. , 1973. Heartwood, Discolored Wood, and Microoganisms in Living Trees.- Ann. Rev. Phy1opathol.
11: 197-222.
SHIGO, A. L. / MARX, H. G., 1977. Compartmentalization of Decay in Trees.- USDA For. Serv. Agr. lnf. Bull. No. 405.
SHORTLE: W. C. 1 SMITH, K. T., 1990. Decay Column Boundary Layer Formation in Maple.- Biodeterioration Research 3:
377-389.
SHORTLE, W. C./ SMITH, K. T./ DUDZIK, K. R.PARKER, S., 1995. Response of Maple Sapwood to lnjury and lnfection.- Eur.
J. For. Path. 25: 241-252.
STRASBURGER, E., 1891. Ober den Bau und die Verrichtung der Leitbahnen in den Pflanzen.- Jena 1891 .
THOMAS, P., 2000. Trees: their Natural History.- Cambridge University Press.
TORELLI , N., 1984. The Ecology of Discoloured Wood as lllustrated by Beech (Fagus sylvatica 1.).- IAWA Bulletin n.s. 5(2):
121-127.
TORELLI, N., 1985. Okologische und waldbauliche Aspekte der fakultativen Farbkernbildung bei der Buche.- Mitteilungen der
Bundesforschungsanstalt tur Forst- und Holzwirtschaft Nr. 150: 182-204.
TORELLI, N., 1992. Relationship between Tree Grow1h Characteristics, Wood Structure and Utilization of Beech (Fagus sy/vatica
L.).- International Congress on Beech, Pamplona, Proceedings, l. del: 121-132.
TORELLI, N., 1995. Reaction of Beech and Silver Fir to Mechanical Wounding in View of GODIT Model Concept.- Acta Pharm.
Supp. 45: 209-212.
TORELLI, N./ KRižAJ, B. / OVEN. P., 1994. Barrier Zone (GODIT) and Wound-associated Wood in Beech (Fagus sylvatica L.).Holzforschung und Holzverwertung 45(3): 49-51 .
VASILJEVIC, J., 1974. Osržavanje bukve na podrucju Zrinjske Gore.- šum. List 98: 475-520.
ZIEGLER, H., 1968. Biologische Aspekte der Kernholzbildung.- Holz als Roh- und Werkstoff 26(2): 61-68.

Q4

GozdV 59 1200112

GDK: 561.2: 945.9

Dendrokronološki markerji 1
Dendrochronological Markers
Tom LEVANIČ*
Izvleček:

Levanič, T.: Dendrokronološki markerji. Gozdarski vestnik, št. 2/2001 . V slovenščini , s povzetkom v angleščini , cit.
lit. 10. Prevod v angleščino: Tom Levanič.
Obravnavani so različni vplivi, ki jih ima okolje na debelinski prirastek drevesa, in osnovna terminologija, ki jo dendroekologi uporabljajo za opis in ovrednotenje dogodkov v branikah. Poudarek je na možnosti uporabe značilnega anatomskega
odziva kambij eve cone na poškodovanje. Posledica je barierna cona, ki jo je mogoče uporabiti kot dendrokronološki marker.
Barierno cono se da datirati, to pa je osnova za primerjalno študijo debelinskega prirastka pred in po poškodovanju.
Ključne

besede: debelinski prirastek, vpliv okolja,dendrokronologija, anatomija lesa, terminologija, definicija pojma, znači l no leto.

Abstract:
Levanič, T.: Dendrochronological Markers. Gozdarski vestnik, No. 2/2001. ln Slovene with a summary in English, lit.
quot. 1O. Translated into English by Tom Levanič .
Described here are the influences of the environment that affects a tree ring formation; terminology, which is used by
dendroecologists for describing events in tree rings are also explained. Special emphasis is given to describe the wounds
as possible dendrochronological markers. This is based on a fact that every wound leaves traces on a tree ring. A dated
wound is a base for evaluating radial increment before and after wounding.

Key words: radial increment, environmental influence, dendrochronology, wood anatomy, terminology, terms definiton,
pointer year.

1 UVOD
INTRODUCTI ON
Dendrokronologija je veda , ki preučuje širine branik, z namenom izluščiti
iz njih karseda veliko informacij o rasti drevesa, o motnjah v rasti in o vplivu
različnih zunanjih dejavnikov na rast drevesa. V tem smislu lahko drevo
prikažemo kot neke vrste trajen pomnilnik, kamor se z letno ločljivostjo
shranjujejo dogodki, ki so vplivali na rast drevesa. Izmed številnih dogodkov
(slika 1), ki vplivajo na rast drevesa, so različne poškodbe kambijeve cone
zanimive predvsem zato, ker se pojavljajo izredno in jih zaradi tega lahko
interpretiramo v smislu dendrokronoloških markerjev.
V pričujočem prispevku obravnavamo:
- identifikacijo dendrokronoloških markerjev,
- ločevanje dendrokronoloških markerjev po načinu nastanka,
-osnovno terminologijo in definicije s tega področja ter
- interpretacijo in datacijo pojavov v branikah.

2 TERMINOLOGIJA IN DEFINICIJE
2 TERMINOLOGY AND DEFIN ITIONS
Dendrokronolog prvenstveno preui§uje debelinsko rast drevesa. Nanjo
vplivajo številni dejavniki' okolja, ki so lahko v določen ih letih izjemni. Izjemnost določenega leta se vizualno odraža v specifičn i širini ali izgledu branike,
zaradi česar se količinsko in kakovostno razlikuje od sosed njih branik.
Takšne branike zaradi posebnega izgleda v splošnem imenujemo dendrokronološki markerji. Po definiciji je to branika, ki po vizualnih, količinski h ,
anatomskih ali kakšnih drugih značilnostih jasno odstopa od sosednjih
branik. Dendrokronološki marke~i imajo v dendrokronologiji posebno mesto,
saj znatno olajšajo sinhronizacijo in datacijo dendrokronoloških krivulj.
Z vidika stati sti čn e analize dendrokronoloških podatkov j e potrebno
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Slika 1: Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na debelinski prirastek drevesa
Figure 1: Most important factors
that influence the tree-ring
width

poudariti, da gre pri ovrednotenju dendrokronoloških markerjev za analizo
nesklenjenih časovnih vrst (SCHWEINGRUBER 1993), zato pri analizi ne
moremo uporabljati metod za analizo časovnih vrst, ampak največkrat uporabimo kar klasične parametrične in neparamet rične statistične metode.
Po načinu nastanka delimo dendrokronološke markerje v grobem v dve
skupini: v prvi skupini so tisti markerji, ki nastanejo kot posledica delovanja
zunanjih dejavnikov okolja na drevo, v drugo pa sodijo tisti, ki so posledica
delovanja človeka v gozdnem okolju. Marsikdaj delitev v ostro ločene
skupine ni možna; tako na primer ne moremo vedeti, ali je požar povzročila
strela ali človeška neprevidnost, saj je posledica v braniki enaka. Nadalje
delimo dendrokronološke markerje na tiste, ki so vezani na prirasten odziv
enega drevesa, in na tiste, kjer se na isti dražljaj iz okolja sočasno odzove
več dreves. V prvem primeru gre za dogodke, ki so povezani z enim samim
drevesom v sestoju, na primer udar strele ali poškodba drevesa z gozdarsko
mehanizacijo. V drugem primeru pa gre za kazalce, ki so večinoma okoljsko
pogojeni, na primer suša, drsenje tal, velikoprostorski napadi škodljivcev
ali propadanje gozda.

2.1 Kazalci, vezani na eno drevo
2.1 Terms related to a single tree-ring sample
Termina kazalno leto in nenadna sprememba rasti se nanašata predvsem
na optično zaznavo nenavadnih pojavnih oblik branike ali njene anatomske
zgradbe.
Termin kazalno leto (an. event year) se nanaša na branika, ki po svojem
izgledu odstopa od branik pred njo in za njo (SCHWEINGRUBER et al.
1990). Pri opisu kazalnega leta gre za povsem kakovostno oceno vizualnega
izgleda branike (bolj/manj temen kasni les, ožja/širša branika, več/manj tra hej.
travmatski smolni kanali prisotni/odsotni, kompresijski ali reakcijski les prisoten/
odsoten, poškodba kambija prisotna/odsotna ... -glej npr. sliko 2). V novejšem
času se kakovostnemu opisu izgleda branike pridružuje tudi količinski opis,
kjer določen pojav natančno izmerimo, ponavadi s pomočjo programov za
avtomatsko analizo slike. Tako lahko izmerimo velikost, število in porazdelitev
trahej v braniki (VAGANOV 1990, SASS 1993), širino ranega/kasnega
lesa, gostoten profil branike, število smolnih kanalov v braniki (WIMMER 1
GRABNER 1997, LEVANIČ 1999), velikost travmatskih smolnih kanalov ipd.
Termin nenadna sprememba rasti (an. abrupt growth change) se nanaša
na potek priraščanja v določenem obdobju (slika 3). Gre za kakovostno in
ko li či nsko oceno rasti v določenem obdobju. O nenadni spremembi rasti
govorimo takrat, ko zač n e drevo nenadoma bolje/slabše rasti kot prej. Po
definiciji lahko govorimo o nenadni spremembi rasti, ko je povprečna širina štirih
96
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zaporednih branik za 40 % ožja oz. za 160 % širša v primerjavi s povprečjem
predhodnih štirih branik (SCHWEINGRUBER et al. 1990) (grafikon 1).

2.2 Kazalci, vezani na skupino dreves
2.2 Terms related to a group of cross-dated tree-ring sequences
Kazalca značilno leto (an. painter year) in znači l n i interval (an. painter
interval) sta vezana na skladen odziv večje skupine dreves na nek dražljaj iz
okolice (grafikon 2). Odziv dreves je lahko pozitiven ali negativen, v prvem
primeru govorimo o pozitivnem značil nem letu, v drugem pa o negativnem
značilnem letu. Dražljaj, ki povzroči pojav znači lnega leta, je lahko klimatskega
izvora, lahko pa je tudi skupen vsem drevesom, ki ležijo ob neki vlaki in imajo
zaradi spravila poškodovana debla in korenine. Po definiciji je značilno tisto
leto, ko 80 % od najmanj 13 dreves reagira s povečanjem ali zmanjšanjem
debelinskega prirastka v primerjavi s predhodnim letom (SCHWEINGRUBER
et al. 1990). Po potrebi lahko kriterij 80 % zvišamo na 90 ali 1OO %.
Značilni interval je zaporedje več znači l n i h let. O značilnem intervalu
govorimo takrat, ko je sestavljen iz najmanj 4 zaporednih znač i lnih let.
Pojavlja se zelo redko, a je ravno zaradi tega izjemno dobro orodje za
datiranje in sinhroniziranje; tako je na primer pri jel ki v Sloveniji sekvenca
let od 1959 do 1962 značil n i interval.

Grafikon 1: Shematski prikaz
nenadne pozitivne spremembe
v rasti - širina branik je poskoči la za več kot160 %, hkrati pa
je sprememba daljša od štirih
let; prirastek je prešel na novo
raven

Graph 1: Schemantic representation of the abrupt growth change
- tree-ring width had increased
for more than 160 % and the
duration ofthe change had /asted
over4 years

3 DENDROKRONOLOŠKI MARKERJI
3 DENDROCHRONOLOGICAL MARKERS
Pri makroskopskem opazovanju lesa se dostikrat srečamo s posebnostmi
branik, ki so posledica različ n ih biotskih, abiotskih in antropogenih dejavnikov na rast drevesa. Te pojave lahko kakovostno in količinsko ovrednotimo.
Za dendrokronološko analizo najpomembnejši dendrokronološki markerji
so zbrani v preglednici 1 (SCHWEINGRUBER et al. 1990, KAENNEL 1
SCHWEINGRUBER 1995).

3.1 Dendrokronološki markerji, ki so posledica poškodb
kambijeve cone
3.1 Dendrochronological markers, a consequence of cambium
zone damage
Odziv kambijeve cone na poškodovanja je kompleksen prostorski in
proces nastajanja zaščitnih tkiv in regeneracije sistema sekundar-

časovni
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Grafikon 2: Shematski prikaz
značilnega leta (pušči ca gor, dol)
in značilnega intervala - podpisa
(vodoravna puščica)

Graph 2: Schematic representation ofthe painter year (arrow up,
down) and painter interval- signature (horizontal arrow)
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Preglednica 1: Najpomembnejše
posebnosti v bra nikah, ki se
lahko uporabljajo kot dendrokronološki markerji
Table 1: The most significant
events in tree-rings which can
be used as dendrochronological
markers
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lglavci
Li stavci
Coniferous trees
Broadleaved trees
smolni kanali
reakcijske cone
resin ducts
reaction zones
smolni žepi
gumozni depoziti
resin pockets
gum ducts gum deposits
tenzijski les
travmatski smolni kanali
traumatic resin ducts
tension wood
kompresijski les
"kino vein"
compression wood
kalusno tkivo, mrazne branike, netipičen rani in kasni les, nihanje gostote
lesa v braniki , branike z neizrazitim kasnim lesom ("light rings"), branike z
izrazitim kasnim lesom ("dark rings")
cal/us tissue, frost rings, atypical early- and latewood, density fluctuations, light
rings, dark rings

nega vasku larnega kambija (OVEN 1999).
Z vidika dendrokronološke analize je pomembno predvsem dejstvo, da
pride po poškodovanju kambijeve cone do pojava barierne cone (stene 4
po modelu GODIT), ki ostane jasno vidna tudi potem, ko drevo poškodbo že
preraste (SHIGO 1991 ). Branika, v kateri je barierna cona, je tako v smislu
definicije pravi dendrokronološki marker, ki omogoča natančno datacijo
nastanka poškodbe. Na osnovi pozicije barierne cone znotraj branike se da
celo sklepati, v katerem letnem čas u je nastala poškodba (SHIGO 1991,
OVEN 1999).
Barierna cona iglavcev je drugačna kot pri listavcih. Pri iglavcih barierno
cono najpogosteje sestavljajo jasno vidni travmatski smol ni kanali, ki se lahko
združijo v smolne žepe (OVEN 1999) (slika 2). Pri listavcih je barierna cona
ponavadi sestavljena iz več deset celic debele plasti s polifenoli zapolnjenih
parenhimskih celic. Odvisno od drevesne vrste je možen tudi pojav suberinske
plasti, travmatskih kanalov gume, pigmentov in fenolov (OVEN 1999).
Slika 2: Smol ni žep pri smreki kot
posledica ranitve (zgoraj), bariema cona in poranitveni les pri
bukovini (spodaj); poškodbo se
da datirati in ugotoviti, kdaj je
nastala (vzorec smrekovine arhiv oddelka za gozdno tehniko
G IS, vzorec bukovine- ksilotomska zbirka Katedre za tehnologijo
lesa)
Figure 2: A resin pocket in the
spruce is a result of wounding
(upper picture), barrier zone and
wound wood occure after wounding in the beech - both events
could be dated and thus a year of
wounding could be established
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Za dendrokronološko rabo je na vizualni ravni (tj. pod binokularno lupo) bolj
od anatomskih lastnosti poranitvenega lesa pomembno to, da je barierna cona
jasno vidna in da je zaradi tega mogoče datirati leto nastanka poškodbe.

4 DATIRANJE POŠKODB IN INTERPRETACIJA REZULTATOV
4 DATING OF THE WOUNDS AND INTERPRETATION OF THE RESULTS
Pri preučevanju poškodb, ki so nastale zaradi antropogenega dejavnika,
je pomembno, da najprej izločimo skupne dejavnike (v smisl u Cookovega
modela) (COOK 1985), ki so vplivali na rast dreves v preučevanem obdobju
in v bližini preučevane ploskve. V ta namen izberemo 10-15 referenčnih
dreves, ki so primerno oddaljena od naše raziskoval ne ploskve, ki niso
bila pod vplivom preučevanega dejavnika (npr. spravila lesa) in ki se po
zunanjem izgledu ne razlikujejo bistveno od dreves, ki so jedro problema.
Na osnovi meritev letnih prirastkov referenčnih dreves izdelamo referenčno krivuljo, ki bo služila primerjavi individualnih rastnih vzorcev dreves v
prizadetem območju.
Sledi vzorčenje prizadetih dreves oz. dreves, ki ležijo ob vlaki. Obseg
vzorčenja teh dreves je odvisen od vzorčnega načrta, smiselno pa je, da
vzamemo vsaj dva izvrtka, enega na "prizadeti" in drugega na "neprizadeti"
strani. Pri merjenju je koristno, da posebne značilnosti branik markira mo in
opombe shranimo skupaj s podatki.
V naslednjem koraku sledi primerjava referenčne kronologije s posameznimi vzorčenimi drevesi. Tako ločimo splošne dejavnike od preučevan ih
in si omogočimo ovrednotenje nekega vpliva (v našem primeru spravila
lesa). S pomočjo referenčne krivulje poškodbe datiramo ter ko li činsko in
kakovostno ovrednoti mo vpliv poškodb na debelinski prirastek. Pri preuče
vanju vpliva poškodb zaradi spravila lesa na debelinski prirastek nas zanima
predvsem, kakšen je odziv debelinskega prirastka na poškodbo, kako dolgo
se pozna vpliv poškodbe na rast in koliko časa je trajalo, da se je debelinski
prirastek povrnil, če sploh, na raven pred poškodbo. Nadaljnja aplikacija
dobljenih podatkov je odvisna od ciljev raziskave.

Slika 3: Pojav nenadne spremembe rasti - macesen je okužila gliva, ki povzroča rjav osip
macesnovih iglic (Mycosphaerella
laricina (R. Hartig) Neger); v letu
močne okužbe (puščica A) je
prišlo do močne redukcije krošnje
in debelinski prirastek je sunkovito
upadel
Figure 3: Occurence of the
abrupt growth change - the
larch was infected by a fungi
(Mycosphaerella laricina (R.
Hartig) Neger); in the year of
the infection the crown was completely defoliated and abrupt
reduction of the tree-ring width
had occured
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Smrekovec in Koroška skozi doživetja na strokovni ekskurziji delavcev gozdarske
knjižnice
V letu 2000 smo v delovanju Gozdarske knjižnice
postavili dva pomembna mejnika. Prvi je preselitev
starejšega gradiva v novo pridobljen kletni arhiv, ki
smo jo izvedli spomladi 2000, drugi pa prehod na avtomatizirano izposojo, s katero smo pričeli oktobra 2000.
Pri obsežnih delih so nam s svojim pri zadevnim delom
pomagali študentje gozdarstva: Katja Konečnik, Aleš
Kresevič, Filip Nebrigič , Marko Puschner, Kristjan
Jami, Igor Rener in Zdenko Pumat. V zahvalo za
njihovo prizadevno delo smo organizirali strokovno
ekskurzijo. Izbrali smo Koroško, udeležencem nepoznan svet, natančneje Smrekovec, kjer so ohranjena
ras ti šča divjega petelina (Tetrao urogallus), o katerem
smo želeli izvedeti kaj več. Mag. Miran Čas, strokovnjak za ekologijo gozdne favne pri Gozdarskem inštitutu Slovenije, se je prijazno odzval mojemu povabilu
za vodenje ekskurzije.
Odpravili smo se 20. septembra 2000 zjutraj.
Posadko smo izpopolnili v Kamniku, prem leli vremensko napoved, ki ni bila preveč obetavna, in se zapeljali
na Črnivec. Na postanku na Črnivcu smo zaskrbljeni
opazovali vremensko fronto nad Menino planino in
ugotovili, da se vremenoslovci tokrat verjetno niso
zmotili. Urno smo nadaljevali pot na Koroško. Ustavi li smo se lučaj pred Ljubnim in se razgledali po
Kamniško-Savinjskih Alpah. Skrit za njimi nas je rahlo
razkrivajoč se v svoja nedrja vabil Smrekovec.
Koroška nas je pričakala v soncu. Siti vožnje smo si
z veseljem oprtali nahrbtnike in se od koče na Smrekovcu podali na pohod. Vulkanske bombe (prednikom
večj ih dimezij podobna strojena lava), l ežeče ob poti,
so nas spominjale na burno preteklost spečega (ali ugaslega?) ognjenika. Na skrajnem vzhodnem delu temena
Smrekovškega pogorja, imenovanem Roma, smo prisluhnili bogati razlagi mag. Časa o zgodovini nastanka
današnj e koroške krajine, o gospodarjenju z njo v preteklosti in o ostankih naravne dedi ščin e, ki bi jih bilo
vredno zavarovati. Ponujal se nam je čudovit razgled
na temne smrekove gozdove Pohorja in svetle pašniške zaplate - pohorske planje daleč na vzhodu. Proti
severu se nam je razkril pogled na priljubljeno gorsko
izletniško točko Korošcev, goro z dvema imenoma.
Uršlja gora je poimenovana po cerkvi sv. Uršule, zgrajeni 1602. leta, Plešivec pa je ime, veljavno za televizijski oddajnik, ki dela družbo Sv. Uršuli. Dejansko
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je teme 1.699 m visoke Uršlje gore zaradi pašnikov
nad zgornjo gozdno mejo podobno pleši na glavi. Proti
severozahodu se je bohoti la Peca s svojimi kopastimi
vrhovi in nas vabila v deželo kralja Matjaža. Drugič,
smo rekli, drugi č, ampak zagotovo. Očarani smo bili od
lepot Koroške, vidnih z vrha Smrekovca. Proti zahodu
je pogled sledil podkvi neokrnjenih gozdnatih planin
vse do gozdne meje in čez, ki jo tvorijo Smrekovec
(1.577 m) in Kamen (1.684 m) skupaj z Raduho (2.062
m), Olševo (1.929 m) in Peco (2. 126 m). Proti jugozahodu smo opazovali Veliki Rogatec (1.557 m) in
Menino planino (1.508), na jugovzhodu pa so našo
pozornost vzbudile goljave s mučišča Go Ite na po bočju
Boskovca (1.587 m).
Iz bogate razlage mag. Časa smo izvedeli, da so
prvotne bukovo-jelove pragozdove Smrekovca začeli
izsekovati v obdobju od Il. do 13. st. na legah, primernih za kmetijsko rabo. Razvili so se znameniti celki.
Kasnejši razvoj oglarstva in fužinarstva v 16. in 17. st.
je povzročil izsek bukve in pospeševanje gospodarsko
donosnejše smreke s fratarjenjem in zasajanjem pašnikov. Iz raziskav zgodovine gozdov na Smrekovcu je
ugotovljeno, da predstavlja strmo in za naselitev manj
primerno severno pobočje Smrekovca naj večji ohranjen gozdni kompleks v vzhodnih Alpah v Sloveniji.
Med smrekovirni gozdovi so mestoma še ohranjeni
avtohtoni gozdovi bukve z gozdno bekico ali z rebrenjačo na kisli geološki podlagi. Stoteri studenci pošiljajo bistro vodo v dolge strme jarke, ki se zbirajo v
čudoviti alpski dolini Bistri . V teh gozdovi h prebivajo gamsi, gorska srnjad in jelenj ad, ruševec in divj i
petelin, beli zajec in belka, gozdni jereb, kuna, vrhove
dreves pa preletavajo planinski orli, planinske kav ke in
krokarji. Še je slišati redke, ogrožene vrste sov in žoln.
Pestrost avtohtone vegetacije (bukev, jelka, siva jelša,
na Koroškem imenovana olša) in živalstva nakazuje
ohranjenost naravnih gozdov. V dokaz navedenemu je
tudi pero planinskega orla, ki smo ga našli na poti in
ki ga z veseljem in lepimi spomini na ekskurzijo hrani
avtorica tega zapisa.
Pot smo nadaljevali med pašniki gorskega slemena
in uživali v pogledu na v rahlem vetru valuj oče dolge
trave. Sklanj ajoč se nad neredke šope borovničevja, na
Koroškem imenovanega črni čevje, in brusničevja, smo
prestregli nekaj od predhodnih obiralcev pozabljenih
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jagod in si z njimi veselo razdražiti želodce. Ustavili
smo se nad Podrto bajto, ledinsko poimenovanem
pobočju v sedlu med Smrekovcem in Kamnom, kjer je
bilo izhodišče za naš spust v rastišča divjega petelina.
Z raziskavami je bilo ugotovljeno, da so ohranjene
populacije divjega petelina v starih iglastih gozdovih
alpskega sveta tukaj na Koroškem štev ilčno najmoč
nejše, veliko bolj kot v dinarskem svetu na Kočevs kem,
v Postojni in drugod v Sloveniji, ali kot na avstrijskem Koroškem. Zato smo z velikim upanjem, da ga
bomo videli, prečesali severno pobočje Smrekovca nad
Podrto bajto v širini 100 metrov. Splašiti smo zeleno
žolno, divjega petelina pa nobenega. Svoje je nedvomno opravila gozdarska mehanizacija, ki je na bliŽnji
vlaki z ropotom kalila planinski mir.
Zadovoljiti smo se morali z Miranovim oponašanjem petia divjega petelina, ki pa ga je eden od udeležencev ekskurzije, očiten poznavalec, potrdil kot zelo
verodostojnega. Iz bogate razlage o ekologiji divjega
petelina smo izvedeli, kaj so cigare, in jih kasneje kot
dokaz bivanja petelina na tem mestu tudi našli ter razvozlali terminološko uganko, da petelin vozi kočijo.
Pohaj ajoč med smrekami strmega severnega pobočja, smo se razgledovali proti s soncem obsijanemu
južnemu pobočju Pece. Čudovite alpske doline Bistra,
Koprivna in Topla, položene ob vznožje Smrekovca
in mogočne Pece, so vabile v svoj spokojen svet. Kot da
se je čas ustavil. Bile so nam na dosegu roke; do najdebelejšega cemprina v Sloveniji in do Najevske lipe
mehko speljana siva cesta je razbila enovitost zelenega
sveta, ki nas je tako zelo očara l , in vabila, da smo si
res želeli samo še tia. Toda Miranov program nam je to
pobliže doživeti namenil kasneje. Naša pot se je nadaljevala proti Končnikovim lužam. Dolgo smo hodili in
daleč pod Kamnom (1.684 m) smo odkrili biser Smrekovca. Med ogromnimi balvani, razmetanimi vsevprek,
divje zaraščenimi z mahovi in ostalo skalnato vegetacijo, na težko prehodnem terenu je poči valo jezerce z
otočkom. Po ljudskem pričevanju naj bi bil to krater
vulkana, nam pa se je zdela to pravlj ična dežela. Vrhovi
okoliških smrek so odsevati v temni gladini jezera in
spoznali smo, da lahko smreke rastejo tudi z neba. Čas
se nam je ustavil.
Ko smo se prebudili iz zamaknjenosti pravljič nega
sveta, smo ugotovili, da je ura že zelo pozna. Naš program pa je obsegal še veliko točk. Zato smo planili v
strmino, kaj strmino, previs pod Kamnom, uporabili
vse svoje plazilne in plezalne sposobnosti za preboj
po divje razgibani neprehodni pragozdni strmini čez
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vrb, nekateri pa mimo srebmo črn ih andezitnih skal, na
sleme. Končnikove luže so bile vredne tudi takšnega
povratka. V koč i na Smrekovcu smo si pri voščili poči
tek. Fikaje bila tokratdorna, lepo mu je bilo prisluhniti.
Topel, prisrčen, dobrovoljen korošld človek .
Po lepi ustaljeni navadi smo se vnaprej najavili
korošldm gozdarjem, Id so nas pričakovali na Pudgarskem, vendar smo zaradi časovne zamaknjenosti programa morali srečanje z njimi odpovedati, in v poznih
popoldansldh urah smo sami obiskali najdebelejši cemprin v Sloveniji. Raste na pašni planoti na Pudgarskem
(1.030 m) in ima premer 53 cm. Nabrali smo nekaj
storžev in prikrajšati ptice za nekaj hrane, saj smo vsi
po vrsti želeli doma vzgojiti svoj cemprin iz našega
velikana. Potomcev domnevno samoniklih cemprinov,
ki rastejo na Smrekovcu, zaradi pomanjkanja časa in
nedostopnosti terena nismo poiskali. Obiskali smo tudi
Najevsko lipo na Ludranskem vrhu, lipo vseh lip, ki
nas je pričakala v rahlem polmraku. Legenda pravi, da
skriva pod svoj imi koreninami zaklad turšldh ropov.
Zrasla je iz sedmih debel, mnoga so že votla. V svojih
najboljših letih je imela kar 13,5 m obsega v prsni
višini. Veli častna gospa zavidljive starosti (po pričeva
nju domačinov 780 let) kljubuje čas u in vztraja, sploh
se ne zmeni za polemiko o svojem imenu, lipa ali lipovec, njej je vseeno. Že stoletja kljubuje raznim preizkušnjam, tudi človeški nevednosti ...
Prevzel nas je tudi lep, znamenit korošld »špeutnat«
plot, ki naj bi zadržal obiskovalce v primerni razdalji
od lipe in ji prizanesel teptanje po prstih. Kot spomenik
arheološke dedi šč i ne na Koroškem se lepo ujema z
Najevsko lipo.
Med potjo v Črno na Koroškem smo se ustavili v
Podpeci pri Sv. Heleni, v dolini Mitnek, kjer februatja
vsako leto zraste čaroben svet snežnih gradov kralja
Matjaža. Kulturni dogodek, kij ih na tem koncu Koroške ni malo. Med pobočja vzhodnih Karavank stisnjeni
krajani Črne na Koroškem ne živijo odmaknjeni od
ostalega sveta. Težko življenje hribovskega kmeta na
celkib in dolinarjev, v preteklosti pretežno zaposlenih
v mežiškem rudniku, si znajo polepšati z raznimi kulturnimi in turističnimi prireditvami. Poleti organizirajo
koroški turistični teden in na njem predstavijo življenje kraja mnogim obiskovalcem, predani rekreacij i pa
vsako leto organizirajo maraton kralja Matjaža. Topli in
prijazni Korošci gostoljubno sprejmejo vsakega obiskovalca, kljub natrpanem programu smo bili tega deležni tudi mi.
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V jesenske barve odeto borovničevje preplavlja vulkanske balvane na ~lemenu Smrekovca

Najdebelejši cemprin v Sloveniji raste na Pudgarskem na
Koroškem (obe foto: Miran Čas)

Polni prijetnih vtisov smo se prek Šoštanja in Trojan
vrnili v Ljubljano. Miranu je uspelo nama domač koroški svet živo približati vsem udeležencem ekskurzije in
jih navdušiti nad čudovito kraj ino in ljudmi. Potegnil

nas je v ta svet in na glas smo si zagotavljali, da bomo
sem še prišli, po tihem pa smo vsak pri sebi premlevali,
koga bomo še pripeljali s seboj ...
Teja Koler- Povh

3. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov
Po biatlonskem svetovnem prvenstvu na Bledu
je bilo dejansko na ozemlju občine Bohinj)
je Gorenjska gostila še eno pomembno tekmovanje tretje in lahko rečemo tudi že tradicionalno sekaško
državno tekmovanje lastnikov gozdov. Ta pomemben
dogodek se je ponovno zgodil v Kranju, 24. marca
2001, v času 40. mednarodnega sejma kmetijstva, gozdarstva in prehrane in ponovno sta ga organizirala
Zavod za gozdove Sloven Ue in Gorenj ski sejem, d. d.,
iz Kranja. O dogodku je prijetno poročati zaradi treh
stvari. Tekmovanje je v vseh pogledih uspelo, nikomur
se ni nič pripetilo, vreme pa je bilo res čudovito.
Otvoritvena slovesnost se je pričela ob deseti uri z
zbiranjem ekip in z nekaj govori, za katere upamo, da
niso bili predolgi, tekmovanje samo paje odprl direktor ZGS, Andrej Kermavnar, ne samo s spodbudni mi
besedami za tekmovalce, ampak tudi tako, da je sam
od otvoritvenega debla odžagal dva kolobarja, kar je
(čeprav

tekmovalcem vlilo še dodatno zaupanje.
Tako kot prejšnja leta je tudi letos tekmovalo 14
ekip, ki so jih izbrali in pripravili po območnih enotah
ZGS. Nač in izbora tekmovalcev je bil različen, od
območnih izbirnih tekmovanj do sestave ekipe po vedenju o tem, kdo je na nekem območju dober. Ne glede
na to paje bil pri tekmovalcih v primerjavi s prejšnjima
dvema letoma viden napredek, kljub temu da je
bilo nekaj več diskvalifikacij (trema kaj rada pobere
svoj davek tudi na takih tekmah). V letošnjem letu
pravil tekmovanja še nismo spreminjali, poudariti pa
moramo, da bo vnaprej to verjetno potrebno narediti.
Vsaka ekipa je bila sestavljena iz štirih tekmovalcev, ki
so tekmovali vsak v eni disciplini; te so naslednje:
-zasek in podžagovanje,
-podiranje droga na balon,
-kombinirano prežagovanje bl oda,
-kleščenje.
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Prav prva disciplina je med tekmovalci zahtevala
velik davek, saj so se diskvalifikacije kar vrstile. Da bi
bila krivda v pravilih, je težko verjeti, saj v prejšnj ih
letih ni bilo tako veliko diskvalifikacij, zato je prej
omenjena trema dokaj verjetna razlaga. Vsaj za mlajši
in gozdarsko manj izobražen del gledalcev je podiranje
droga na balon najbolj atraktivna disciplina. Tekmovalci so bili neverjetno natan čni in trenirani, kajti kar
nekaj balonov ni preživelo, prvi paje svoje delo opravil
v pičli h devetih sekundah. Pri kombiniranem prežagovanju hloda smo videli res natan čno izvedene akcije,
pri kleščenju paje šlo vse tako hitro, da č lovek komaj
vetjame. Ker je bil dogodek tekmovanje, smo na koncu
seveda dobili zmagovalce, tako v posameznih disciplinah kot ekipno. Prvi trije so dobili pokale - letos smo
tudi pri pokalih uvedli sonaravnost, saj niso bili več v
obliki smreke, ampak so ponazarjali avtohtone listavce
-ter praktične nagrade, ki so jih prispevali razni sponzorji. Vseh tu ne moremo naštevati, naj omenimo le
generalnega, podjetje Intergozd iz Kranja.
Po disciplinah in skupno so bili doseženi naslednji
rezultati (našteli bomo le prve tri, ostali so dostopni na
spletnih straneh):

podiranje droga na balon:
l. Franc Svetanič, OE Murska Sobota
2. Ivan Plečko, OE Maribor
3. Brane Ilc, OE Kočevje

zasek in podžagovanje:
l . Matija Gabrenja, OE Postojna
2. Leopold Zorjan,OE Murska Sobota
3 Brane Muhič, OE Novo Mesto

kombinirano prežagovanje:
l . Franc Sodja, OE Bled
2. Marjan Zupanč i č, OE Novo Mesto
3. Zvonko Fifer, OE Maribor

Zasek in podžagovanje (obe foto: Jurij Beguš)
kleščenj e

z motorno žago:
l. Marko Kranjec, OE Postojna
2. Stanko Go ličnik, OE Nazalje
3. Igor Lovren čič, OE Celje

EKIPNI VRSTNI RED:
l . OE Postojna
2. OE Murska Sobota
3. OE Slovenj Gradec
4. OETolmin
5. OE Novo Mesto
6. OE Kranj
7. OE Nazarje
8. OE Maribor
9. OE Brežice
10. OE Ljubljana
Il. OE Bled
12. OE Kočevje
13. OE Celje
14. OE Sežana
Naj se na koncu zahvalimo vsem, ki so kakorkoli
prispevali k temu, da je tekmovanje uspelo, vsem ljubiteljem takih dogodkov pa nasvidenje prihodnje leto,
pa naj bo to v Kranju ali kje drugje v Sloveniji.
3, 2, 1 - kleščenje se lahko prične!

Jurij Beguš
GozdV 59 (2001) 2
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Sejemska prireditev: 13. dnevi KWF (Kuratorium fur Waldarbeit
und Forsttechnik), 13.-17. 9. 2000, Celte, Spodnja Saška
Milja PIŠKUR*, Jaka KL UN**
1 UVOD

V času od 13. do 17. septembra 2000 je v nemški
zvezni deželi Spodnja Saška, v okrožju Celle, potekala
tradicionalna prireditev 13. dnevi KWF. Gostiteljica
13. dnevov KWF je bila spodnjesaška deželna gozdna
uprava.
Kot je že ustaljeno, so dneve KWF sestavljali trije
glavni sklopi: posvetovanje oz. kongres s sedmimi
delovnimi skupinami, strokovna ekskurzija s predstavitvami različnih aktualnih gozdarskih del in sejemska
predstavitev gozdarskih strojev, opreme, novih tehnologij in novosti v gozdni tehniki.
2 KONGRES

Na samem kongresu je sodelovalo 850 udeležencev.
Tema Gospodarjenje z gozdovi v sozvočju s človekom ,
naravo in tehniko ni bila nova, saj je že več kot stoletje
prisotna v harmoniziranju razli čnih aspektov gozdnega
gospodaijenja in naporov pri zbliževanju človeka in
narave. Kljub vsemu pa še vedno ostaja temeljna in
trajna naloga znotraj socialno-ekonomskih okvirov,
stopnje znanja in tehničnih zmožnosti.
Ker smo se udeležili le strokovne ekskurzije in
sejemske predstavitve, ju bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju članka. Pred tem pa nekaj besed o
pomenuKWF.
KWF (Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik)
ali v prostem prevodu Nadzorni svet za gozdna dela
in gozdno tehniko je v Nemčiji krovna organizacija,
katere glavni cilj je izboljšanje gospodarnosti dela v
gozdarstvu. Podporo za delovanje ima tako na zvezni
ravni kot tudi v posameznih deželah. Delovanje KWF
je strnjeno na štiri področja:
- testiranje in normiranje (aparatov in orodja, gozdarskih traktorjev in drugih strojev v gozdarstvu, podeljevanje znaka za ustreznost za varno delo in uporabno vrednost- FPA);
- procesne in sistemske raziskave (gozdna tehnika,
gojenje gozdov);
- gozdnotehnična informacijska centrala (gozdarsko
informacijsko upravljanje);

- človek in delo/izobraževanje in izpopolnjevanje (gozdarske šole, človek in delo).
Dnevi KWF vsaka štiri leta podajo dober pregled
dosedanjega dela in dosežkov ter nakazujejo smeri v
razvoju gozdne tehnike in organizacije gozdnih del.
3 SEJEMSKA PREDSTAVITEV GOZDNE TEHNIKE

Gospodarjenje z gozdovi v sozvočju človeka,
narave in tehnike je bilo vodilo prireditve. In predstavitev gozdne tehnike je zvenela bolj glasno. Obsežno
področje gozdne tehnike je enostavneje predstaviti, če
jo razdelimo na posamezna področja. Sprehod preko
nj ib je prikazan v nadaljevanju.
3.1 Gozdarski vitli
Ločimo lahko tri skupine gozdarskih vitlov.
V prvo skupino štejemo vse vitle s tritočkovnim
vpetjem na standardni priklop kmetijskega trakt01ja. Ti
vi tli obsegajo moči do 1Ot, navadno so enobobenski,
pritrjeni na kompaktni naletni deski in so najpogostejši
v zasebni uporabi. Vedno pogostejše so izvedbe z elektrohidravličnim upravljanjem in lastnim hidravličnim
poganom. Ponudba dodatne opreme obsega možnost
daljinskega vodenja vitla, možnost zveznega dodajanja
plina pri pogonskem traktorskem motorju in možnost
aktivnega in pasivnega klica v sili. V tej skupini se
je predstavil slovenski proizvajalec TAJFUN, tudi z
novosljo, dvobobensk.im elektrohidravlično krmiljenim
vitlom moči 2 x 5 tin daljinskim upravljanjem.
Druga skupina so profesionalni vitli, ki so pritrjeni
na ohišje traktorja. Navadno so dvobobenski, s hidravličnim poganom, hitrejši, najpogosteje z dalj inskim
upravljanjem in navadno s serijsko vgrajeno prej našteto dodatno opremo. Ti vitli imajo navadno večjo sredico bobna zaradi manjših izgub vlečne sile in lepšega
navijanja ž ične vrvi. Možne so tudi izvedbe z elektrohidravličnim krmiljenjem navijanja žične vrvi, kar
omogoča njeno daljšo življenjsko dobo, večje dolžine
navitja in lažje razvijanje (S+R). Zadnja naletna deska

* M. P., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
** J. K., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
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je od teh vitlov fizično ločena s hidrav lično vodenim
spuščanjem in dviganjem, kar omogoča dobro sidranje
traktorja in enako višino vhoda žične vrvi pri privlačevanju .

V tretjo skupino lahko uvrstimo ti. na ti čne oz. nasadne vi tie, ki so tako kot vi tli iz druge skupine namenjeni
profesionalni uporabi. Ponudba obsega eno- in dvobobenske vitle moči do 8 t. Omogočajo hitro pripenjanje
na kmetijske traktorje, ki pa morajo biti opremljeni
vsaj z dvopotnim hidravličnim krmilnim ventilom in
pripadajočimi priključki za sidranje z lomljeno naletno desko. Pogon teh vitlov poteka preko traktorske
priklj učne gredi brez vmesnega kardanskega prenosa;
vitel pa se natakne na posebne nosilce ob standardnem tritočkovnem priklopu. Po odklopu vitlaje tako
mogoče traktor spet uporabljati za vse kmetijske stroje,
saj ostanejo vse fu nkcije priklopa in h idravl ičnega
krmiljenja nespremenjene. Vitel ohranja vse prednosti
vgrajenega profesionalnega gozdarskega vitJa, predvsem pa manj premika težišče traktorja proti zadnji osi
kot tritočkovno pripeti vitli. Namenjeni so predvsem
kmetijam, strojnim krožkom ali drugim skupnostim,
kjer je velika raznolikost del in s tem potreba po različnih traktorskih priključkih, gospodarnost pa zahteva
uporabo le enega univerzalnega pogonskega stroja.
Proizvajalci profesionalnih gozdarskih vitlov ponujajo tudi izvedbe z navijalnim bobnom na sprednjem
delu traktorja in izhodom žične vrvi nad zadnjo na letno
desko. Tako postavljen vitel poveč uje težo na sprednjem delu traktorja, nad zadnjo osjo pa dobimo potreben prostor za vgradnjo zadnjega hidravl ičnega traktorskega nakladalca z iztegljivo teleskopsko roko in
vrtljivimi kleščam i . Takšen nakladalec je postal del
potrebne opreme na prilagojenih kmetijskih traktorjih.
Na specialnih gozdarskih traktorjih pa spada že med
standardno opremo.
3.2 Drugi gozdarski traktorski priključki

času
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traktorski gozdarski m u lčerji, rezkalniki panjev, drobilci kamenja, priključki za rekonstrukcijo cest ter procesorski stroji za izdelavo tanjših sortimentov.
3.3 Gozdarski traktorji

Združevanje proizvajalcev traktorjev v globalne
konceme je opazno tudi pri ponudbi prilagojenih
kmetijskih traktorjev za gozdno proizvodnjo
(CASE-STEYR). Več proizvajalcev ponuja izvedbe
sistemskega univerzalnega traktorja z gozdarsko
opremo (WF, JCB, MAHLER, DOPPSTADT, FENDT,
CLAAS). To je tudi posledica večjega števila p riključ
kov, ki se uporabljajo v gozdni proizvodnj i. Ti traktorji
imajo sredinsko postavljeno kabino in tri priključna
mesta, kar omogoča lažji priklop hidrav l ičnega nakladalca in njegovo krmiljenje. Med specialnimi gozdarskimi traktorji je bil predstavljen Vilpov WOODY 2000
z novimi ergonomskimi rešitvami, izboljšano hidravliko sprednje rampne deske, dodanim zadnjim hidravličnim nakladalcem LIV in novimi izboljšavami krmiljenja. Podoben traktor s hidrostatskim pogonom je
predstavil tudi slovaški ZTS TEES in nemški proizvajalci UTC, NOE in TBM, kar priča o veliki konkurenci,
ki vlada na trgu gozdarskih specialnih strojev za spravilo dolgega lesa. Med zgibne traktorje s klasičnim
pogonom pa prodirajo izboljšave pogonskih prenosov, ki prihajajo s področja gradbenih strojev (Power
Shift). Nove zgibne stroje so predstavili CATERPILLAR, romunski IRUM in VALMET. Kot novost je več
proizvajalcev predstavilo nosilne hidravlične klešče, na
katere strojnik s hidravličn i m nak.ladalcem dvigne prve
konce sortimentov dolgega lesa, jih objame s kleščami
in vlači na gozdno cesto. Nosilne kl ešče so lahko pritrjene na zadnji naletni deski (HSM), nad gozdarskim
vitlom ali pa celo na podvozju (WELTE). Tak stroj z
oplenom na treh oseh pa glede na težo že meji na kombinirane stroje za spravilo kratkega in dolgega lesa.

Traktorski hidravlični nakladalec, pritrjen na zadnjem delu traktmja, nima le funkcije pri zbiranju in viačenj u lesa. Uporaben je tudi pri nalaganju kratkih sortirnentov na gozdarske traktorske prikolice. Te so lahko
tudi same opremljene s hidravlično dvižno napravo
večjih moči. Prikolice se razlikujejo po nosilnosti (do
12 t), lahko imajo lasten, tudi hidrostatski, pogon koles
in nihajno vpeto osovino. To omogoča lažje premagovanje neravnega terena. Pri gozdarski opremi traktorja
sprednjo rampno desko pogosto zamenja uporabnejši
hidravlični nakladalec. Namesto vitla pa so lahko na
tri točkovni priklop traktorja pripete vlač ilne klešče.
Na sejemskem prostoru so bili predstavljeni tudi
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3.4 Drugi stroji za spravilo

3.5 Konjsko spravilo

Letošnja novost, kombiniran stroj za vožnjo kratkega lesa in vlačenje dolgega lesa, je našla mesto skoraj
pri vseh proizvajalcih iz srednje Evrope (DASSER,
FORCAR, HSM, FMA, UTC). Gre za križanca med
gozdarskim zgibnim traktorjem in zgibnim traktorjem s
polprikolico. Predstavili so različne izvedbe pri položaju vitlov, zadnjih naletnih desk in prijemalnih ploščadi . Zanimivo izvedbo ponuja PFANZELT s spremenljivo medosno razdaljo pri stroju FELIX, ki omogoča vožnjo kratkega lesa (dolga medosna razdalja)
ali pa vlačenje dolgih sortimentov (kratka medosna
razdalja).
Proizvajalci iz severne Evrope pa so posvetili več
pozornosti spremljanju stroj ev za spravilo kratkega
lesa preko komunikacijskih povezav GSM in GPS.
Predstavili so logistično verigo med sečnj o, spravi lom,
transportom, lastnikom in kupcem lesa. Gre za optimizacijo podatkovnih in materialnih tokov pri pridobivanju lesa ter podporo GIS in GPS. Prenovljene in
izboljšane stroje za spravilo kratkega lesa, zgibnike s
polprikolico, je prikazal švedski VALMET. DASSER
in HYPRO sta predstavila tudi samovozna stroja na
gosenicah z daljinskim vodenjem za spravilo lesa iz
težko dostopnih terenov.
Zanimiva je bila predstavitev dela pri žičničnem
spravi lu. Žični žerjav WANDERFALKE je bil postavljen na podvozje zgibnik.a s polprikolico PONSSE.
Tako lahko stroj postavimo tudi v bolj razgiban teren,
za odmikanje sortimentov pa uporabimo hidravlično
roko na nosilnem stroju. Predstavljen je bil voziček za
žičnično spravilo KOLLER MSK 3 z lastnim pogonom
in nosilnosljo 3,5 tin novi 4-tonski žični žerjav K 500,
kombiniran s hidravlično iztegljivo roko in procesorsko
glavo WOODY 60 z daljinskim upravljanjem postavljen na eno nosilno vozilo.

Interesno združenje za konj sko spravilo v Nemč iji
predstavlja in promovira možnosti za spravilo lesa s
konji (predspravilo dolgega lesa do vlake, predspravilo
kratkega lesa do dosega hidravlične roke stroja za spravi lo, spravilo lesa s konjsko vprego s prikolico s hidravl ično dvižno napravo). Združenje spodbuja razvoj
novih načinov uporabe konj pri delu v gozdu ter organizira seminarje in tečaje. Kombinacijo strojne sečnje in
spravila z ročno sečnjo in predspravilom s konjem smo
si ogledali na ekskurzij i. Prikazani sistem omogoča
načrtovanje redkejšib seč no-sprav ilnih linij pri stroj ni
seč nj i in spravilu ter povečuje u činke dragih strojev
pri redčenju.

• n o;:

3.6 Stroji za sečnjo
Med največje stroje za sečnjo in izdelavo sortimentov spadajo gosenični stroji, ki izhajajo iz velikih gradbenih bagrov (ATLAS, UEBHERR). Namenjeni so
kon čn im in pomladitveni.m sečnjam. Nagibna mehanika med podvozjem in pregledno dvižno kabino
s pogonskim motorjem omogoča delo na naklonih
do 60 %, kjer postane problem spravilo na liniji
sečnje koncentriranega dolgega lesa. Predstavljeni stroj
KONIGSTIG ER (IMPEX) tehta 28 t, njegova zmogljivost sečnje in izdelave pri povprečnem prsnem premeru
40 cm pa je 28 m3/du. Velika teža (15-30 t) strojev
omogoča velik doseg hidrav lične roke, vendar nizko
hitrost pri prernikib in večje poškodbe tal. Za strojno
sečnjo debelih dreves (premer na panju do 100 cm)
so potrebne tudi primerne procesorske glave (LAKO
X50, WARATAH, SP MASKINER, SILVATEC). Proizvajalci procesorskih glav so predstavili tudi novosti
pri merilni tehniki in računaln iški obdelavi podatkov
o izdelanih sortimentih. Večina proizvajalcev strojev
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za seč njo razvija svoje procesorske glave, merilno
in krm ilno tehnologijo ter simulatorje dela za
učenje in predstavitve. Stroji za sečnjo (NOK.KA,
PONSSE, TIMBERJACK, VALMET, ROTTNE,
HEMEK, CATERPILLAR) so namenjeni predvsem
redčenjem v homogenih sestojih. Ponudba je zelo
pestra, stroji so lahko 4-do 8-kolesni, zgibni ali togi,
težki od 6 do 20 t, s hidravlično roko ob kabini ali
ločeno na podvozju. Izdelujejo tudi kombinacijo seč
nega in spravilnega stroja (WOLF). Relativna novost
so kolesno-koračni stroj i za sečnjo na vel ikih stlminah
(KAISER, MENZI MUCK).
3.7

Hidravli čne

dvižne naprave

Vodilni proizvajalci (CRANAB, EPSILON,
WARATAH, LOGLIFT) so predstavili paleto dvižnih
naprav za traktorje, stroje za sečnjo in spravilo, trak-

času

in pr

torske gozdarske prikolice in gozdarske kamione. Kot
novost je bila predstavljena vrtlj iva glava (INTERMERCATO RV 100) z vgrajeno tehtnico bremena in
podatkovno povezavo za PC. Namenjena je predvsem
dvižnim napravam na gozdarskih kamionih.
Proizvajalci dvižnih naprav razvijajo tudi hidrav lične klešče z vgrajenim hidravlično gnanim listom
motorne žage. Namenjene so bodisi dodatnemu krojenju hlodovine na skladiščih bodisi delu v ekstremnih razmerah (vetrolomi, snegolomi ... ) in uporabi na
gradbenih siTOjih (npr. HULTDINS SuperGrip, Cranab
forte).
3.8 Gradbeni stroji

Od vodilnih proizvajalcev gradbenih strojev sta
bila prisotna CASE in CATERPILLAR, posebej pa so
bili predstavljeni traktorski priključni stroji za popravilo cestišč (KIRPY, BUGNOT, SUOKONE, HAVENMOSE).
3.9 Gozdarska informatika

Velik poudarek sejma je bil na sodobnih komunikacijskih sredstvih. Predstavljeni so bili sistemi daljinskega upravljanja strojev, njihovo spremljanje in korekcije gibanja z GPS, sistemi klica v sili, povezovanje
GIS in podatkov gozdnogospodarskega načrtovanja,
velikoprostorskih inventur ter pridobivanja lesa, transporta in prodaje. Predstavljeni so bili tudi računalniški
programi za fotoreal i stične terensko vizualizacijo in
modeliranje kot pomoč pri načrtovanju izvedbe del in
njihovih posledicah izgleda krajine.
3.1OMerilni instru menti
Glede na realno nujnost sledenja lesa (npr. pri certificiranju) in potrebo po racionalizaciji merjenja lesa je
uporaba elektronskih merilnih k!up nujnost tudi v slovenskem prostoru. Na sejmu KWF sta zanimanje vzbudili predvsem elektronski klupi MANTAX (Haglot)
in DATAFOX 2000 (PAV). Klupa MANTAX je svetovno najbolj uporabljena klupa (v uporabi v Rusiji, na
Švedskem, v Kanadi ... ). Elektronska klupa omogoča
zajemanje in hranjenje podatkov glede na namen uporabe (gozdne inventure, merjenje hlodovine) in kasnejši pretok na osebni računalni k. Uporaba je enostavna (meniji), uporabljajo se tri tipke. Teža takih klup
je prib!. en kg, odvisno od izvedbe in proizvajalca. In
cene? Gibljejo se od 3.500 do 4.000 DEM. Dobra lastnost tovrst11ega zbiranja podatkov na elektronski medij
(bodisi v sistemu s klupo bodisi ročno, npr. PSlON,
DEKA DATA, EG-20) je možnost sledenja lesa preko
črtne kode (proizvajalec Latschbacher).
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Zanimivo je ugotavljanje trohnob (in defektov) na
drevju s pomočjo instrumenta RESI (podjetje IML GmbH). Temelji na ugotavljanju mehanskega
odpora notranjosti drevesa pri prodiranju tankega vrtilnega svedra. Instrument omogoča izris in shranjevanje
podatkov o posameznem drevesu. Uporabnost je verjetno omejena na trohnobe, kjer je že prišlo do mebanskili sprememb v lesu.
stoječem

3.11 Druga gozdarska oprema
Kot novost lahko izpostavimo meč za motorno
žago z vgrajenim navojnim mehanizmom (OREGON,
DOLMAR), ki omogoča enostavno napenjanje verige.
HUSQVARNA je predstavi la novi motorni žagi 357XP
in 359 in motorni obvejevalnik 325P4x. Kot pomoč
pri podiranju "vi sečega" drevja je bila prikazana hidrav lična zagozda MAMMUT©C (teža 12,5 kg, dvižna
sila 40 t). Velika pozornost je namenjena zašči ti in varnosti gozdnega delavca, čeprav je ta v klas ični obliki
v gozdu ob vsej strojni sečnji in spravilu vedno redkejši. Prihaja pa zaradi tega do druga čnih psihofizičnih
obremenitev delavca, ki so podobne tistim iz pisarne.
3.12 Varnost in zdravje
Varnost gozdnega delavca postaja prvi pogoj dela v
gozdu. To omogočajo tudi novo razvita komunikacijska
in varovalna sredstva. Več proizvajalcev je predstavilo
sisteme informiranja v primeru nezgode. Klic v sili je
posredovan prednostno na izbrana mesta, obenem pa
posreduje tudi položaj delavca z uporabo signala GPS
ipd. Večina sistemov je vgrajenih v že obstoječa osebna
varovalna sredstva {čelad a, slušalke). Sistemi omogočaj o tudi neposredno in nemoteno komuniciranje
znotraj delovne skupine.
Novosti so tudi pri varovalnih delovnih oblekah za
gozdne delavce. V uporabo prihajajo vedno lažji materiali iz kevlarja in funkcionalno sestavljanje ob lač i l
glede na pogoje dela in vrsto del. Več novosti je tudi pri
obutvi. Predstavili so delovno obutev za dela v gozdu z
vgrajenim "spominom" za obliko noge in klimatskim
sistemom. Predstavljen je bil tudi optični čitalec za
noge (www.foot.de), ki omogoča računalni ško obdelavo slike nog ter nasvet pri izbiri optimalne obutve
preko kataloga.
3.13 Ergonomija
Razvoj novih delovnih sredstev je povezan tudi z
novimi ergonomskimi rešitvami. Z uveljavljanjem hidravličnih teleskopskili kl ešč na gozdarskih traktorjih je
povezano njihovo upravljanje z igralno palico, ki mora
s čiro manjšim številom gibov roke zagotoviti č im več
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funkcionalnih operacij. Prav tako se zaradi uporabe
dvigala vgrajuje vrtljive sedeže (vsaj 180°), bolj pregledne kabine in razporeditev svetlobnih teles. Pomembna je tudi komunikacija med delavcem in strojem o
stanju in delovanju priključkov, napakah, potrebnih
popravibh ter o meritvah (masa, dolžina, premer, preračuni) izdelanih gozdnih lesnih sortirnentov.
3.14 Gojenje gozdov
Gojenje gozdov je bilo predstavljeno predvsem na
demonstracijskih točkah, kjer so veliko pozornosti
posvetili pravilni sadnji sadik zaradi pravilnega razvoja koreninskega sistema. Prikazane so bile strojne in
ročne oblike sajenja in gojitvenih posegov, kot novost
so predstavili orodje za obročkanje dreves {držalo z
jekleno ščetka in rezilom). Izredno zanimiva je bila
demonstracija obvejevanja duglazije s pomočjo pnevmatskih škarij na meter dolgem ročaju (do 3 m: 14
dreves/uro - 5,2 DEM/drevo; 3-6m: 9 dreves/uro- 8,09
DEM/drevo).
Predstavljali so se tudi veliki proizvajalci sadik gozdnega drevja (in okrasnega), s pregledoimi katalogi
in cenami glede na vrsto in starost sadik. Tako se npr.
cene sadik skorša (Sorbus domestica) za triletne presajeoke (1/2) in višine 50-80 cm gibljejo med 4-5
DEM/sadika.
3.15 Priprava in raba lesne biomase
Skoraj petina razstavnih mest je bila namenjena proizvajalcem sodobnih tehnologij rabe in priprave lesne
biomase (kurilne naprave, sekalniki, procesorji).
Med tehnologijami priprave polen je prisotna velika
pestrost izvedb posameznih operacij izdelave (razžagovanje, cepljenje), od enostavnih ročnih naprav do
popolnoma avtomatiziranih strojev. Pogon je bodisi traktorski (preko priključka PTO) ali z elektromotorjem.
Število proizvajalcev procesotjev za izdelavo polen se
veča, kar kaže na porast povpraševanja po tovrstnih
strojih. Prežagovanje goli (ali metrskih polen) na želene
končne dolžine opravlja krožna ali verižna žaga avtomatsko. Podajanje surovine lahko poteka preko transportnih trakov ali pa ročno . Za povečanj e učinkovi
tosti so že prisotne izvedbe z dvojno cepilno udarno
glavo (POSCH). Upravljanje in krmiljenje je v več ini
primerov hidravlično.
Zanimiv je bil tudi predstavljen sistem pakiranja
drv (WOODMAX), ki omogoča lažji transport (euro
paleta) in skladiščenje polen.
Med sekalniki so bili poleg manjših sekalnikov
(večino ma kot traktorski priključki) predstavljeni
tudi večji in zmogljivejši stroji za izdelavo različnih
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vrst sekancev, s pogonskimi agregati okrog 300 kW
(BRUKS, TIMBER CHIPPER, ERJOFANT), ki lahko
dosegajo učinke do 100 m3 sekancev/h. Podjetje
BRUKS, ki je na tržišču sekalnikov prisotno že 50
let, je predstavilo (in demonstriralo) delovanje sekalnika BRUKS 803 CT, ki je lahko vgrajen na različne
osnovne stroje (npr. na zgibnik s pol prikolico) in lahko
izdeluje sekance iz delov dreves s premerom do 62
cm. Isto podjetje omogoča možnost menjave nožev na
rotorju z udarnimi kladivi, ki so namenjeni razbijanju
tudi nelesnih surovin, npr. na deponijah.
Širjenje ponudbe je prisotno tudi pri kotlih na
polena. Kotli s sodobnimi tehnološkimi rešitvami
(lambda sonda, primarno in sekundarno izgorevanje,
hranilnik toplote ... ) dosegajo večje ugodnosti za uporabnika tako glede izkoristkov pri kurjenju kot tudi
pri čiščenju (čiščenje izmenjevalnika toplote od zunaj
- sistem WOS) in vzdrževanju peči ter pri času nakladanja ( 1-2-krat/dan). Rezultat težnje po povečevanju
izkoristkov je trelji izgorevalni prostor (v obliki dvojne
vrtinčaste izgorevalne komore), ki omogoča dodatno
intenzivno mešanje plinov in dokončno izgorevanje pri
visokih temperaturah (HOVAL PUROLYT), s čimer
lahko izkoristek preseže 90 %. Podjetje BUDERUS je
poleg svojih kotlov predstavilo tudi sistem ogrevanja
s pomočjo lesne biomase in drugih vrst goriv (olje,
plin), ki avtomatsko krmili tako procese izgorevanja
kot tudi optimalno izbiro vrste goriva glede na potrebe.
Predstavljeni so bili tudi veliki sistemi za ogrevanje na
lesno biomaso (predvsem na sekance).
Zanimiva je tudi ponudba kaminov, krušnih peči
in drugih manjših kotlov, ki imajo poleg ogrevanja tudi
izrazito estetsko funkcijo, zato so deležni velike pozornosti dizajna. Seveda tudi tovrstni kotli omogočajo
(glede na izvedbo, predvsem pa ceno) visoke izkoristke pri gorenju, saj imajo lahko vgrajene tehnološke
rešitve iz kotlov za centralno ogrevanje (primarno i.n
sekundarno izgorevanje, lambda sonda).
3.16 Certificiranj e
Certificiranje v gozdarstvu je tržni instrument, ki
mora biti učinkovit in ki teži k doseganju dveh poglavitnih ciljev: trajnostnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi ter razpoznavnosti in dostopu na
tržišče. Namen certificiranja je povezati okoljevarstveno orientiranega potrošnika in proizvajalca, ki že
uporablja ali paje na poti do uporabe okolju prijaznega
gospodarjenja z gozdovi.
Predstavljena sta bila dva certifikacijska sistema,
ki sta aktualna v Nemčiji, in sicer: PEFC (Pan European Forest Certification) (preko PEFC Deutschland)
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in FSC (Forest Stewardship Council) (preko FSC Arbeitsgruppe Deutsch! and). PEFC je evropska pobuda za
certificiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi na
osnovi helsinških kriterijev (oz. Lisbona 1998), ki se je
konstituirala leta 1998. FSC je mednarodni certifikacijski sistem, ki skuša preko svojih kriterijev certificirati
gozdove ne glede na geografski položaj. Sistem PEFC
je zlasti prilagojen drobni zasebni strukturi gozdov v
Evropi (ki je eden od vzrokov za nastanek sistema),
ker preko t.i. regionalnega pristopa omogoča participacijo tudi za manjše individualne lastnike gozdov, ki
pa so seveda lahko zdmženi v raznolike organizacijske povezave. Stroškovno je ugodnejši (v Nemč ij i : 20
DEM začetne takse + 0,20 DEM/ha/leto); sistem FSC
pa zaenkrat ne nudi realne rešitve in jasnih usmeritev za
majhno in razdrobljeno privatno gozdno posest, poleg
tega so stroški certificiranja glede na PEFC izrazito
visoki (v Nemčiji za velikost gozda do 500 ha v različ
nih oblikah (en lastnik, združenje lastnikov ... )- okrog
5 DEM/ha/letno in več). V procesu certificiranja gospodarjenja z gozdovi v sistemu PEFC sodeluje 17 evropskih držav (s skupno površino gozda preko 100 mio
ha). V Nemčiji predvidevajo, da bi konec leta 2001
imeli certificiranih 5 mio ha gozdov, še posebej zaradi
optimističnega, velikega interesa lastnikov gozdov.
4 STROKOVNA EKSKURZIJA

Za ekskurzijo si je bilo potrebno rezervirati skoraj
ves dan. Potekala je približno 30 km severneje od mesta
sejemske predstavitve, na območju gozdarske enote
Unterli.if3. Območje spada med bolj gozdnata (41 %)
na Spodnjesaškem, na nekaj več kot 1O. 000 ha gozdne
površine paje 70% gozda v zasebni lasti. Nadmorska
višina se giblje med 35 in 135m. Delež iglavcev, predvsem bora (65 %), presega 80 %, se pa zmanjšuje s
pospeševanjem bukve in hrasta.
Na ekskurziji so želeli predstaviti gozdno tehniko
predvsem kot instrument gojenja gozdov. Zato je bil
velik poudarek (9 prikazov) v tematskem bloku na
osnovanju sestoja (priprava tal in sadnja) in negi mladovja ter vrednostnem obvejevanju (4 prikazi). Tematski blok o negi sestoj ev pri redčenjih in o pridobivanju
lesa je na sedmih prikazih demonstriral manj agresivne
načine spravila lesa, organizacijo dela v delovni skupini
ter pripravo lesne biomase za kurjavo. Posebej je bila
predstavljena logistika v gozdarstvu (6 prikazov) v
smislu povezovanja med pridobivanjem lesa, primarno
predelavo in prodajo. Poudarjena je bila možnost uporabe GIS in GPS za spremljanje, napovedovanje in
vrednostno optimiranje toka podatkov in materialov pri
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delih v gozdu. Čettti tematski blok je pokrival obsežno
varstva gozdov, varovanja okolja in odnos
človek- delo. Na desetih ekskurzijskih točkah so bile
prikazane možnosti npr. začasnega skl adiščenja lesa v
gozdu, zaščite pred požari, hranjenja in prevoza gorljivih snovi, izobraževalne možnosti s področja tehnike,
varnosti, ergonomije, uporaba sodobnih komunikacijskih sredstev, pogoji uspeha v delovni skupini pri
gozdnem delu ipd.
Strokovna ekskurzija je ponudila široko paleto možnosti in znanj ter odgovorov na probleme gozdarstva
v praksi.
področje

5 SKLEP

Dnevi KWF predstavljajo največjo srednjeevropsko
gozdarsko sejemsko predstavitev v gozdu. Letos jo je
obiskalo 31 .000 obiskovalcev iz 43 držav. Predstavilo
se je skoraj 400 razstavljalcev iz "gozdarskega" sveta.
Sejemska predstavitev se je raztezala na površini 37 ha
ob 4-kilometrski krožni poti. Strokovna ekskurzija je

in prostoru
na 36 točkah prikazala praktične procesne itl tehnične
rešitve. Ekskurzijske točke je stalno povezovalo 70
kombijev, kar je omogočalo stalen krogotok 4.000 obiskovalcev ekskurzije.
Te številke lahko nekoliko ilustrirajo velikost, organizacijo in pomen prireditve, ki povezuje interese vseh
pomembnih ciljnih skupin, gozdarjev, lastnikov gozdov,
gozdarskih podjetij, gozdnih delavcev in industrije. V
okviru gozdarstva pa so bile prikazane tudi tematike,
posebno aktualne v današnjem času (npr. pridobivanje
energije iz lesne biomase, varstvo pred požari, inovacije
pri načrtovanju logistične verige, pa tudi evropsko tekmovanje voznikov zgibnih traktorjev s polprikolico).
Tema prireditve je sledila projektu človek- narava
- tehnika letošnjega sejma EXPO 2000 v Hannovru.
Gozdno gospoda1jenje v sozvočju s človekom, naravo
in tehniko je iskanje prave poti, je trajna in temeljna
naloga pri pridobivanju in rabi lesa. To je bila glavna
pobuda prireditve KWF, ki želi povezovati gozdarsko
prakso, industrijo gozdne tehnike in znanost za večfun
kcionalno gospodarjenje z gozdom v novem stoletju.

J

Predstavitev programa EUFORGEN - H. faza
Hojka KRAIGHER*
Evropski program varovanja gozdnih genskih virov
(EUFORGEN) je nastal kot posledica zahtev ministrske konference o varovanju gozdov v Evropi decembra
1990 v Strassbourgu. Ustanovitev programa zahteva
resolucija S2: Varovanje gozdnih genskih virov, ki predvideva tudi izvršitev zahteve resolucije z ustanovitvijo mednarodnega centt·a, ki naj "pospešuje in koordinira in si tu in ex situ metode varovanja genetske pestrosti v evropskih gozdovih, izmenjavo reprodukcijskega
materiala in monitoring razvoja na teh področj ih".
Aktivnosti za izvedbo resolucije je prevzel mednarodni odbor ob pomoči Oddelka za gozdarstvo
FAO, Mednarodnega inštituta za rastlinske genske vire
(lPGRI) in Evropske komisije. Predlog za ustanovitev programa EUFORGEN v okviru IPGRl v Rimu je
bil sprejet na drugi ministrski konferenci o varovanju
gozdov v Evropi v Helsinkih leta J 993, kjer je neposredno vsebovan v resoluciji H2: Splošna navodila za
ohranjanje biodiverzitete v evropskih gozdovih, navezuje pa se tudi na resoluciji št. HI (Splošna navodila
za trajnostno gospodatjenje z gozdovi v Evropi) in
H4 (Strategije za dolgoročno prilagoditev evropskih
gozdov na klimatske spremembe).
* doc. dr. H. K., nacionalna koordinatorica za EUFORGEN,
Gozdarski inštitut Slovenije, 1000 Ljubljana, SLO
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Na osnovi resolucij S2 in H2je bil leta 1994 ustanovljen EUFORGEN. Prva faza programa je potekala
od leta 1995 do 1999, druga faza od leta2000 do 2004.
Program je do januarja 1998 podpisalo 28 držav. Izvaja
se v okviru petih mrež:
-mreže za iglavce (od marca 1995, sprva imenovana
mreža za smreko),
-mreže za topole (od oktobra 1994 kot mreža za črn i
topol),
-mreže za mediteranske hraste (od decembra J994 kot
mreža za hrast plutovec),
-mreže za plemenite listavce (od marca 1996),
-mreže za sestoj ne ("socialne") listavce (od oktobra
1997).
Rezultate sodelovanja predstavljajo tehnična navodila za ohranjanje gozdnih genskih virov, do lgoročne
strategije in metodologija varovanja, redna izmenjava
informacij in pregledov nad delom, deskriptorji, baze
podatkov, uspešni predlogi skupnih projektov, izmenjava genetskega materiala, mednarodni provenienčni
poskusi, testi potomstva in mednarodne zbirke, pregledi literature (tudi t. i. sive literature, ki ni dostopna
v javnih knj ižnicah, npr. elaborati, ekspertize, popisi
itd.) in osveščanj e javnosti.
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Na osnovi kriterijev, indikatorjev in izvedbenih
navodil o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ki so
bili sprejeti na tretji ministrski konferenci o varovanju
gozdov v Evropi leta 1998 v Lizboni v okviru resolucije L2, se poudarki v drugi fazi programa EUFORGEN delno spreminjajo glede na prvo fazo, odvisno
od razvoja v posameznih mrežah. Velik poudarek je
na izmenjavi informacij, koordinaciji in promociji dolgoročnih strategij ohranjanja genskih virov, pripravi
tehničnih navodil, osveščanju javnosti, monitoringu

času i~ p

politi čnih in pravnih dokumentov, ki vplivajo na izmenjavo gozdnega reprodukcijskega materiala med evropskimi državami, monitoringu razvoja znanj. Ostale
aktivnosti imajo v skupnem pregledu še vedno pomembno, a manj poudatj eno mesto, odvisno od stanja v
posamezni mreži.
V letu 2001 so predvideni delovni sestanki sodelavcev štirih mrež: za plemenite listavce, sestoj ne listavce,
iglavce in topole.

Dopolnilo
Prispevek o kongresu IUFRA v Maleziji (GozdV, 59, 1, avtor ž. V.) dopolnjujemo z navedbo, daje dr. Hoj ka
Kraigher poleg predstavitve posterja na kongresu nastopila tudi z referatom o slovenski gozdni genski banki.
Uredništvo

Druš
Dej avnost sekcije sodnih izv edencev m cenilcev gozdarske stroke v letu

2000
Delo članov sekcije v letu 2000 se je v marsičem
odvijalo na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih, ki je stopil v veljavo 14. 04.
2000. Omenjeni zakon določa, da so sodni izvedenci
in cenilci dolžni po preteku petih let od dneva imenovanja in ob preteku vsakih nadaljnjih pet let, predložiti ministru, pristojnemu za pravosodje, dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz 87 . č l ena Zakona o sodiščih.
Ta pa določa, da se morajo sodni izvedenci in cenilci
strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati z novimi
dognanji in metodami na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni
organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje. Minister, pristojen za pravosodje, lahko določi , da
morajo izvedenci v določenem roku opraviti posebne
preizkuse znanja glede novih dognanj in metod dela
v stroki. Če se izvedenec ne prijavi k preizkusu ali če
preizkusa ne opravi, se ga razreši.
Vse to pomeni, da se tudi na tem področju nekaj
spreminja in da izvedenstvo - cenilstvo ne more biti
nekakšna ljubiteljska zadeva, ampak mora biti trdno
vpeto v stroko in zakonodajo. To dokazuje tudi interes
izvedencev in cenilcev naše stroke, ki so se udeležili
strokovnega izobraževanja dne Il. 1O. 2000 v Ljubljani
na temo Vrednotenje gozdov s posebnim namenom.
Vseh udeležencev je bilo 65, kar je glede na prejšnja
podobna srečanja prav uspešno. Taka zakonodaja pa
obvezuje tudi našo sekcijo, da v povezavi z Ministrstvom za pravosodje, Biotehnična fakulteto, GozdarGozd V 59 (2001) 2

skim inštitutom Slovenije in še s kakšno drugo inštitucijo vsaj enkrat na leto pripravi strokovna srečanja.
Predavatelja na tem srečanju sta bila inž. Anton
Breznik (ZGS, OE Nazarje) in inž. Tomaž Hrovat
(ZGS, OE Ljubljana). Prvi je v svojem prispevku predstavil sistem izločanja varovalnih gozdov in gozdov s
posebnim namenom v gozdnogospodarskem območju
Nazarje. Drugi pa je predstavil primer izračuna odškodnine za gozd, v katerem je postavljeno črpališče pitne
vode. Lastnik je bil pri uživanju svojega gozda omejen
z občinski m odlokom. Predavatelj je predstavil pravne
vidike in vse elemente, ki jih mora vsebovati odškodnina.
Naj omenim še nekaj. V letu 2000 je dobilo status
izvedenca oz. cenilca 18 kolegov, ki so naredi li preizkus strokovnosti pred komisijo, tako kot to zahteva že
omenjeni Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodiščih, od leta 1995 do leta 1999 pa 5 kolegov.
Dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 87. člena Zakona o
sod i ščih je bilo poslano na Ministrstvo za pravosodje
58. To pomeni, da je na ministrstvu evidentiranih 81
izvedencev in cenilcev, nekaj pa je seveda tudi takih,
ki iz različnih vzrokov dokazil niso poslali. To je lahko
neinformiranost ali pa odločitev, da ne bodo več delovali na tem področju. Vsekakor pa je vse to korak
naprej k razčiščevanju dejanskega števila sodnih izvedencev in cenilcev v naši strold.
Damjan Pavlovec
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braževanje
Jesenkova priznanja za leto 2001
Biotehniška fakulteta je 14. marca 2001 v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani že devetindvajsetič podelila
Jesenkova priznanja. Prejeli so j ih:
redni profesor Tone Wraber, doktor znanosti, za raziskovalno delo, ki predstavlja trajen prispevek k poznavanju
fiore in vegetacije Slovenije ter za izjemno strokovno in poljudnoznanstveno pub l ic i sti čno dejavnost,
redni profesor Niko Torelli, ča s tni doktor, za dolgoletno izjemno uspešno vzgojno-izobraževalno delo na
dodiplomskem in podiplomskem študiju lesarstva, za pomembne prispevke pri oblikovanju sodobnega študija
lesarstva, za obsežno bibliografija in izjemne znanstvene dosežke po mednarodnih merilih ter za neprecenljivo
vlogo pri promociji slovenske lesarske znanosti doma in v tujini;
redni profesor Janez Pogačar, doktor znanosti (posthumno), za življensko delo na področju selekcije govedi
in dolgoletno pedagoško delo,
Katarina Groznik Zeiler, magistrica znanosti, za izvrsten študijski uspeh na podiplomskem študiju,
Urška Repnik, univ. dipl. biologinja, za izvrsten študijski uspeh na dodiplomskem študiju,
Anja Meszaroš, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, za izvrsten študijski uspeh na dodiplomskem študiju.
Vsem dobitnikom Jesenkovih priznanj iskreno čestitamo in jim želimo uspešno nadaljnje delo.
Uredništvo
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Z VEC KOT 50 LETNIMI IZKUSNJAMI
• OPRAVLJAMO SEČNJO IN SPRAVILO LESASPECIALIZIRANI SMO ZA ŽIČNIČARSKO SPRAVILO
TUDI NA NAJBOLJ ZAHTEVNIH TERENIH,
• IZVAJAMO NEGOVALNA IN VARSTVENA DELA GOZDOV,
• PROJEKTIRAM O, GRADIMO IN VZDRŽUJEMO GOZDNE
CESTE IN VLAKE TER OPRAVLJAMO MINERSKA IN
DRUGA ZEMELJSKA DELA,
• NUDIMO SERVISNE STORITVE ZA GOZDARSKE,
KMETIJSKE IN GRADBENE STROJE,
• ODKUPUJEMO LES NA PANW 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, NAMENJENIH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prev~de lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse znanstvene in strokovne prispevke (v nadaljevanju vodilni
prispevki) recenziramo, ostale prispevke recenziramo po presoji uredništva. Uredništvo si pridržuje
pravico do popravkov prispevka. Avtorji lahko zahtevajo popravljen prispevek v pregled.
Prispevek mora biti opremljen z imeni in priimki avtorjev, njihovo izobrazbo in strokovnim nazivom
tertočnim naslovom ustanove, v kateri so zaposleni, oziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni).
Stroške prevajanja, slovenskega in angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo. Prispevki
so lahko dostavljeni na uredništvo osebno, s pri poročeno pošiljko ali po elektronski pošti. Vodilni
prispevek je treba poslati na GV v originalu in dveh kopijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60
dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30
dni pred objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po
objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim razmikam med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti 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 oštev ilčena 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 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino ( npr.: ' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane 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
avtorizirana. Vire istega avtorja je treba razvrstiti kronološko in z dodano č rko , 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/sgmllsgmluvod.htm.
BROOKS, D. J./ GRANT, G. E. / JOHNSON, E. / TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. / MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ŽGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
--- , 1996. Enciklopedija Slovenije.- 10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
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 izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo
biti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj 1,5 mm). Za
objavo barvne fotografije potrebujemo kontrastno barvno fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv.
O objavi barvne fotografije in njenem položaju med besedilom odloča urednik.
Uredništvo GV
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Evropohod 2001
Od 27. maja do 21. junija je potekal po Sloveniji Evropohod 2001, vseevropska akcija, ki jo organizira
Evropska popotniška zveza. Namen akcije je popularizirati sporazumevanje in spoznavanje med
evropskimi narodi. Sodeluje 23 evropskih držav, med njimi tudi Slovenija.
Z uvrstitvijo naše države med večino evropskih držav, ki so udeležene v Evropohodu 2001, smo
dodali še en kamenček v pestrem mozaiku naših prizadevanj za polnopravno včlanitev v veliko družino
evropskih narodov.
Veličina Evropske unije kot velike družine držav in narodov ni le v gospodarski, politični in obrambni povezavi in trdnosti. Vsaki človeški skupnosti daje trdnost predvsem medsebojno razumevanje,
spoštovanje in prijateljstvo, ki pa temelji na dobrem medsebojnem poznavanju.
Tempo našega življenja je danes hitrejši kot kdajkoli poprej v zgodovini. Moderna proizvodna in
komunikacijska sredstva, ki jih imamo danes na voljo, so visoko učinkovita, vendar nas neusmiljeno
silijo v vedno večjo nagli co. Hočemo ali nočemo, v tem tempu smo prikrajšani za čas, ki bi ga lahko
posvetili medsebojnemu spoznavanju in sporazumevanju. Na modernih avtocestah ali na letalskih
progah hitro prepotujemo države Evrope, mimo nas pa nespoznavno hitijo pokrajine, kraji in ljudje s
svojo zgodovino, kulturne in naravne znamenitosti različnih narodov.
Ob fenomenu moderne tehnologije komunikacij pa imamo v Evropi tudi na tisoče kilometrov evropskih
pešpoti, ki povezujejo evropske države na drugačen način. S popotništvom na pešpoteh se osebno
srečujemo z ljudmi, spoznavamo zgodovino, kulturo, gospodarstvo in naravo dežel, skozi katere
potujemo. Tako imajo te poti velik pomen pri medsebojnem spoznavanju in povezovanju evropskih
držav in narodov.
V Sloveniji smo prvo evropsko pešpot E6, od Drave do Jadrana, trasirali že pred več kot 25 leti.
Pionirji te poti so bili slovenski gozdarji s pokojnim dr. Ciglarjem na čelu. E6 so prehodili mnogi Slovenci,
med njimi tudi sedanji minister za evropske zadeve g. Igor Bavčar. Bilo pa je tudi precej popotnikov
iz inozemstva, predvsem iz Avstrije in Nemčije. Vsako leto je bilo organizirano srečanje popotnikov
po evropskih pešpoteh, ki so se ga redno udeležili tudi gostje iz inozemstva. Pozneje smo trasirali
še E7, ki teče od meje z Italijo do Hodoša, kjer smo 27. maja 2001 slovesno sprejeli Evropohod od
madžarskih popotnikov.
V zadnjem desetletju je delo na evropskih pešpoteh nekoliko zastalo. Zaslužni iz preteklosti, naj
omenim samo pokojnega Zorana Naprudnika iz Planinske zveze Slovenije pa Marka Kmecla z Zveze
gozdarskih društev, so po dolgoletnem delu izpregli in niso takoj dobili naslednikov. V letu 2000 je bil na
predlog Zavoda za gozdove Slovenije sklenjen dogovor med Zavodom za gozdove, Planinsko zvezo
Slovenije, Turistično zvezo Slovenije in Zvezo gozdarskih društev Slovenije o ustanovitvi Komisije za
evropske pešpoti v Sloveniji. Organizacije podpisnice so se zavezale razvijati popotništvo in skrbeti
za evropske pešpoti. Prepričan sem, da bo tudi Evropohod kot največja skupna evropska akcija na
evropskih pešpoteh dobra vzpodbuda in promocija za to dejavnost v Sloveniji.
Slovenija je po svetu znana kot lepa dežela, ki jo krasijo gore, jezera in morje. Vsej lepoti slovenske
dežele pa dajejo glavni pečat gozdovi, s katerimi je Slovenija med najbogatejšimi v Evropi, na kar smo
upravičeno lahko ponosni. Evropski pešpoti v Sloveniji potekata v glavnem skozi gozdove in gozdnato
krajino in nam odkrivata nešteto naravnih in kulturnih znamenitosti naše domovine.
Popotnikom, ki bodo v času Evropohoda potovali po slovenskih- evropskih pešpoteh, želim, da bi
odkrivali lepoto naše domovine, dragocenost naših gozdov, se srečevali z ljudmi, spoznavali našo
zgodovino v kulturnih spomenikih ob poti in tudi pomislili, da se lahko ob bogastvu naše narave in
kulture prav gotovo s ponosom prištevamo med evropske narode, katerih popotniki sklepajo verigo na
pešpoteh proti Strasbourgu v letu Evropohoda 2001.
Jože Sterle,
državni se~~:~stvo in ribištvo
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GDK: 852.1 : 307 1WAFUJI T-41: (497.12 Kočevsko )

Mehanske poskodbe sestoja m gozdnih prometnic na visokem
krasu pri sečnji in spravilu lesa s traktorjem IWAFUJI T-41 1
Mechanical Stand lnjuries and Skid-Trails Damages in High Karst Region due to
Wood Extraction with IWAFUJ/ T-41 Skidder
Jaka KLUN .. Anton POJE**
Izvleček :

Klun, J., Poje, A.: Mehanske poškodbe sestaja in gozdnih prometnic na visokem krasu pri sečnji in spravilu lesa s
traktorjem IWAFUJI T-41. Gozdarski vestnik, št. 3/2001 . V s l ove n ščini , s povzetkom v angleščini, cit. lit. 23. Prevod v
angle šči no : avtorja.
Preučevali smo vidne mehanske poškodbe sestaja, ki nastanejo pri tehn ični gozdni proizvodnji. Ugotovili smo 62-odstotno
mehansko poškodovanost preučevan ih dreves. Posamezen poseg s sečnjo in spravilom povzroči 20% poškodb stoječega
drevja, od tega 1O% poškodb na že poškodovanih drevesih, 1O% pa na drevesih, ki še niso bila vidno poškodovana. 42%
poškodb presega površino 1OO cm 2/drevo in 2/3 teh ima večjo površino od 200 cm 2. Analiza stanja spravilnih prometnic je
pokazala tudi na problem spravila po brezpotju. Raziskava je potekala na štirih izbranih površinah delovišč v jelovo-bukovih
gozdovih na Kočevskem . Delovišče so se razlikovala glede na smer spravila in čas sečnje .
Ključne besede: gozdarska mehanizacija, IWAFUJI T-41 , vpliv na gozd, poškodba drevja, mehanska poškodba, poškodba
tal, metoda vzorčnih pasov, tehni čna gozdna proizvodnja, gozdna vlaka, Kočevsko .

Abstract:
Klun, J., Poje, A.: Mechanical Stand lnjuries and Skid-Trails Damage in High Karst Region due to Wood Extraction
with IWAFUJI T-41 Skidder. Gozdarski vestnik, No. 3/2001 . ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 23. Translated
into English by the authors.
Visi ble mechanical forest stand injuries caused by wood production we re analysed. As a result of wood production
62 % of the analysed trees in the forest stands are mechanically injured. Each felling and wood skidding injure 20 % of
standing trees. 50 % of recent injuries have been located on apparently uninjured trees and 50 % of them were ca used
due to previous interventions. 42 % of mechanically injured trees have injuries larger than 1OO cm 2 and 2/3 of them are
larger than 200 cm 2. Analysis of skid-trails also shows the problem of skidding offroad. The measures were carried out
in four work sites of the Kočevsko Forest Economy Reg ion. ln two work sites felling and wood-hauling were carried out
during vegetation period , and in the other two outside the vegetation period. ln two of them uphill and downhill wood
skidding was carried out.
Key words: forestry mechanization, IWAFUJI T-41, influence on forest, tree wound , mechanical injury, method of sample
stripes, wood production, skid-trail, Kočevsko .

1 UVOD
INTRODUCTION
Današnja mehanizirana tehnologija pridobivanja lesa dopušča intenzivnejše in pogostejše posege v gozdni prostor, kar pomeni tudi možnost
povečanega obsega poškodb gozdnih tal in sestaja. V gozdarstvu je potrebno
mehanizirana delovna sredstva ocenjevati tudi skozi pokazatelje usklajenosti
med gozdnogojitvenimi cilji. Pri uvajanju novih delovnih sredstev je zato
potrebno odgovoriti na vprašanje, koliko in kakšne poškodbe gozda bodo
povzročila. Mehanske poškodbe, ki nastajajo pri pridobivanju lesa in gradnji
gozdnih prometnic, so različno velike in različno globoke odrgnine in stisni ne
lubja oz. lesa debla, kore ni čn ika , korenin ; zlomi vej in druge poškodbe
krošnje; poškodbe tal in gozdnega mladja. Delež poškodb se v sestoju
akumulira (KOŠIR 1998), kljub temu da nekatera poškodovana drevesa
odstranjujemo z redčenj i . Obenem pa se vrednost poškodovanih dreves
zmanjšuje ne le zaradi slabše strukture sortimentov (PIŠKUR 2000), temveč
tudi zaradi povečanja sečni h ostankov. Poškodovanost dreves se povečuje
tudi s starostjo sestaja in starostjo poškodbe, ki vpliva na razvoj trohnobe,
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ki dejansko razvrednoti lesne sortimente. Poškodovanost gozda se razlikuje glede na rastiščn e pogoje, gozdno združbo in način gospodarjenja.
Gospodarjenje z gozdovi visokega krasa ima dolgo tradicijo, dosedanje
izkušnje pa opozarjajo na veliko krhkost teh ekosistemov. Preučevanje
poškodovanosti podaja možnost ovrednotenja poškodb in načrtovanja potrebnih ukrepov za njihovo zmanjšanje. Pri pravilnem načrtova nju, organizaciji
in izvedbi dela lahko tudi ob visoki h u činkih sodobnih tehnologij močno
omejimo poškodbe gozdnih tal in sestoja.
Namen raziskave je bil preučiti mehansko poškodovanost sestoja po
opravljeni seč nj i in spravilu lesa z zgibnim traktorjem IWAFUJI T-41 pri
skupinskem delu dveh seka čev in traktorista v državnih gozdovih visokega
krasa. Raziskava je bila del diplomske naloge Spravilo lesa z zgibnim traktorjem IWAFUJI T-41 in poškodbe sestaja pri sečnji in spravilu (KLUN 1
POJE 2000) v sklopu raziskovalnega projekta z naslovom Analiza stanja in
razvoj tehnologij za zmanjšanje poškodb gozdov pri pridobivanju lesa.

2 RAZISKOVALNI OBJEKTI
2 RESEARCH OBJECTS
Za p reu čevanj e poškodb smo najprej določili pogoje za izbiro raziskovalnih objektov, ki naj bi izravnali prevelika odstopanja med delovišči. Izbirali
smo delovi šča v sestojih združb Abieti-Fagetum (Omphalodo-Fagetum)
visokega krasa, na katerih sta se zaključeva l a redna sečnja in spravilo.
Intenziteta sečnje je morala znašati najmanj 15 m3/ha, spravilno sredstvo
je bil zgibni traktor IWAFUJI T-41 , delo pa je bilo organizirano v skupinski
obliki dveh sekačev in traktorista.
Izbrali smo štiri delovišča , dva v GGE Rog in dva v GGE Grčarice. Glede na
smer spravila in čas sečnje sta delovišči v GGE Rog določen i s spravilom navzdol
in zimsko ter letno sečnj o. Delovišči v GGE Grčarice sta v istem oddelku, smer
spravila poteka navzgor, sečnja pa v zimskem oz. letnem času (preglednica
1). Analizirali smo vidne mehanske poškodbe dreves na vzorčnih pasovih,
s skupno površino vzo rčnih pasov 1,6 ha {0,4 ha na delovišče). Za vsako
delovišče smo zbrali gozdnogojitvene in sečnospravilne načrte s kartami prometnic za oddelke, kjer se delovišča nahajajo. Skupna površina delovišč obsega
skoraj 40 ha.
Sestava površja vozišč v raziskovan ih d eloviščih je v veliki večini zemljata
(Grčarice 90b, Grčarice 90a/b: 87 %, Rog 75c: 82%, Rog 83a: 92 %). Delež
raščenih skal je bil visok predvsem v delovišču Rog 75c (13 %), v drugih
treh deloviščih pa nižji (4 %). Grobi skeletni delci so sestavljali v povprečju
največji delež površja vozišč v de lovišču Grčarice 90a/b (10 %), nekaj manj
v del oviščih Grča rice 90b (8 %) in Rog 75c (6 %), najmanj pa v delovišču
Rog 83a (4 %). Deleža finega skeleta (0 < 5mm) v sestavi površja vozišč
nismo ocenjevali.
Preglednica 1: Podatki o deloviščih

Table 1: Information about workplaces

11 6

Analizirana del ovišča
Analysed workplaces
Velikost oddelka
Forestry Department area (ha)
Velikost de l ovi šča
Workplace area (ha)
Površina pasov
Stripes area (ha)
\..as sečnje
Cutting season
Smer spravila
Skidding direction

Grčarice

Grčarice

90b
65,81

90a/b
65,81

Rog
75c
39,25

Rog
83a
48,49

Skupaj
Total
219,36

10,66

9,62

7,25

11,87

39,40

0,396

0,417

0,408

0,404

1,63

zimska
winter
navzgor
uphi/1

letna
letna
zimska
summer summer winter
navzgor navzdol navzdol
uphill downhi/1 downhi/1
GozdV 59 (2001 ) 3

Klun, J., Poje, A. : Mehanske poškodbe sestaja in gozdnih prometnic na visokem krasu pri sečnj i in spravilu ..

3 METODE DELA
3 WORKING METODS
Metoda vzorčnega ocenjevanja motenj gozdov pri pridobivanju lesa
(ROBEK 1KOŠIR 1996) je nastala z namenom sočasnega in objektivnega
ocenjevanja poškodb drevja in vidnih sprememb biotopa po opravljenem
delu v gozdu ter je prilagojena specifičnim naravnim, tehnološkim in družbenim razmeram pri nas. Ocenjevanje teh motenj je pomembno z vidika
kontrole kakovosti del in uporabe pri usmerjanju gospodarjenja z gozdovi.
Metoda je zasnovana v dveh sklopih:
- pregled delovišča in določanje položaja in dolžin vseh prometnic in njihovih
kritičnih odsekov;
- popis poškodb drevja in mladja na pasovih ob vzorčnih prometnicah in
izmera elementov vzorčnih prometnic.

1

Prvi sklop meritev, ki smo ga opravili na analiziranih deloviščih, sta bila
izmera in pregled uporabljanih prometnic pri spravilu. Meritve smo opravili
z merilnim kolesom, v prirejeni obrazec pa smo vpisali podatke o evidenci,
kategorizaciji in statusu odseka, popisali njegovo stanje in dolžino. Izmerili
smo tudi nestabilne in neprevozne sekcije odseka, če so se nahajale na
merjeni prometnici, in spojne točke z odcepi.
Snemalni list za vzorčni popis stanja prečnih profilov prometnic in prilegajočih pasov sestoja je razdeljen na dva zaključena dela. Prvi del je namenjen
podatkom vzorčne ploskve prometnice. Vzorčno ploskev prometnice smo
poimenovali prečni profil prometnice. Opis profila na vlaki smo zajeli s
podatki o stacionaži profila, njegovem podolžnem naklonu, dolžini toka
vode, širini vozišča, maksimalni prečni neravnosti, šifri prečnega naklona
vlake, fizikalni klasifikaciji površja vozišča , šifri prevladujočega substrata
raščenih tal, poraslosti brežine in stabilnosti profila. Stranski rob prečnega
profila je bil tudi začetek popisnega pasu v sestoj. S pasovi smo alternirali
levo in desno vsakih nadaljnjih 50 m, kjer smo postavili novo stacionažo.
Prva stacionaža in smer pasu sta bila določena naključno.
Drugi del snemalnega lista zajema podatke o sestoju na 4 m širokem
pasu, ki je bil položen pravokotna na prometnico na stacionaži pasov oz.
stacionaži profila in ki se je začel na stiku prometnice in sestoja. Dolžina pasu
je bila odvisna od razvojne faze sestoja. V vsakem delovišču smo posneli
vsaj 1.000 m skupne dolžine pasov. Popisali smo še položaj pasu in naklon
terena v smeri pasu. Potek pasu smo označili z merilnim trakom, širino pa z
dvometrsko trasirko. V analizo so bila zajeta vsa drevesa v pasu, ki so dosegala meritveni prag 1Ocm v prsnem premeru in ki so vsaj s polovico premera
segala v pas. Za posamezno drevo smo ugotavljali naslednje znake:
- debelina lubja, ločeno za listavce in iglavce;
- položaj drevesa v sestoju in njegov socialni položaj;
- velikost, mesto in starost poškodb;
- površinski delež mladovja in delež poškodovanega mladovja na pasu;
- dolžino dela pasu, ki poteka preko začasnih ali trajnih prometnic.
Za mehansko poškodbo smo šteli odrgnine in stisnine z vidno površino
od 1O cm 2 . Za izvedbo vseh meritev na delovišču velikosti okrog 1O
ha sta potrebna dva delovna dneva in dva popisovalca. Podrobnejši potek
izvajanja meritev poškodb po znanstveni metodi vzorčnih pasov je opisan
v literaturi (ROBEK 1KOŠIR 1996).
večjo
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4 REZULTATI
4 RESULTS
4.1 Drevesa na analizi ranih vzo rčn i h pasovih
4.1 Trees on analysed sample stripes

Preglednica 2: število drevja na
analiziranih pasovih in njihova
razvrstitev
Table 2: Number of trees on analysed sample stripes and their
arrangement

Na vzorčnem pasu smo opisovali drevesa po kakovostnih znakih. Kriteriji
razvrstitve so debelina lubja, socialni položaj, položaj drevesa na pasu,
velikost, mesto in starost poškodbe.
Pri analiziranih drevesih na vzo rčnih pasovih nismo popisali nobenega
drevesa z lubjem, debelejšim od 1 cm. Dejansko velja ocena deleža mehanske poškodovanosti sestaja le za drevesa posameznega vzorčnega pasu.
če predpostavimo enakomerno razporeditev dreves v sestoju, lahko sklepamo na povprečno število mehansko poškodovanih dreves na enoto površine. V raziskavi smo popisali 732 dreves. Na površini de lovišč pomeni to
povprečno 450 dreves na ha. Število mehansko poškodovanih dreves/ha
pa se med delovišči še bolj razlikuje (za 22 %) in kot pokaže analiza zlasti
na račun starih mehanskih poškodb (preglednica 2).

Analizirana delovišča
Analysed worl<places
Stevilo pasov 1No. of stripes
St. dreves na pasovih 1No. of trees on sample stipes
St. dreves ob prometnici 1No. of trees near skid-trail
St. dreves v sestoju 1No. of trees in forest stand
St. dreves na ha 1No. of trees per ha
St. meh. poškod. dreves na ha 1No. of mech. inj. trees per ha

Grčarice

Grčarice

90b
25
171
22
149
432
225

90a/b
27
156
11
145
374
194

Rog
75c
27
203
11
192
497
367

Rog
83a
27
202
32
170
500
334

Skupaj
Total
106
732
76
656
450

4.2 Mehanske poškodbe dreves
4.2 Mechanically induced tree injuries
4.2.1 Vloga in položaj analiziranih dreves

4.2.1 Role and position of analysed trees
Analizirana drevesa na pasu smo razvrstili po položaju tako, da smo
tista ob prometnici in tista v sestoju. Na vseh štirih deloviščih smo
določi li položaj ob prometnici 10 %, položaj v sestoju pa 90% analiziranih
dreves.
Vlogo posameznega drevesa smo določali glede na to, ali je drevo nosilec funkcij. Glede na ugotovljen delež izbrancev (49 %) lahko sklepamo, da
spada polovica poškodovanega drevja po socialnem položaju med izbrance,
če so ti enakomerno razporejeni po sestoju.
ločili

4.2.2 Poškodovanost dreves

4.2.2 Damaging trees
Delež poškodovanih dreves se v literaturi najpogosteje pojavlja kot kazalec obsega poškodb. Upoštevane so vse vidne poškodbe s površino nad
10 cm 2 na drevesu. Ugotovili smo visoko poškodovanost sestojev, saj je
zaradi pridobivanja lesa mehansko poškodovanih v povprečju 62 % dreves
v izbranih sestojih del ovišč. Mehanska poškodovanost izstopa v de l ov i šču
Rog 75c na račun starih poškodb (grafikon 1).
4.2.3 Starost mehanskih poškodb

4.2.3 Age of mechanically induced injuries
Po času nastanka poškodb smo analizirana drevesa razvrstili v štiri starostne razrede poškodb:
118
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10%

-------

0%
Grčari ce

Grčarice

90b

Navzgor 1 Uphil
Zimska 1 Winter
Nepoškodovano

O Undamaged
trees

-

38%

90a/b

Navzgor 1 Uphil
Letna 1 Summer
Nove poškodbe

Rog 75c

Rog 83a

Navzdol / Downhi/1
Letna 1 Summer

Navzdol/ Downhi/1
Zimska 1 Winter

Stare poškodbe

O Trees with recent O Trees with old
injuries

1 0%

injuries

42%

nove poškodbe;
stare poškodbe;
nove in stare poškodbe;
nepoškodovana drevesa.

Na vseh analiziranih deloviščih je delež dreves s starimi poškodbami
najvišji in znaša v povprečju 42 %. Če seštejemo delež dreves z novimi
in starimi poškodbami in delež dreves z novimi poškodbami, dobimo delež
dreves, poškodovanih pri zadnjem posegu. Ta znaša v naši raziskavi 20 %
(grafikon 1).

Nove + Stare poškodbe

O Trees with recent + old
injuries

1O%

Grafikon 1: število in delež
mehansko poškodovanih dreves
po delovišči h ter starost poškodb
Graph 1: Number and share of
mechanically injured trees and
age of injuries in dissimilar workplaces

4.2.4 Mehanske poškodbe glede na čas sečnje in smer spravila
4.2.4 Mechanical tree injuries in regard to the time of cutting operations
and a skidding direction
čas sečnje in spravila je pomemben dejavnik nastanka poškodb pri pridobivanju lesa in pri odpornosti drevesa proti trohnobnim glivam. Dejansko
smo ugotovili nekoliko nižji delež poškodb pri zimski sečnji in spravi lu, vendar
predvsem na račun starih poškodb, za katere pa težko določimo letni čas
nastanka (preglednica 3).
Smer spravila ni pomembna samo pri študiji porabe časa in doseženih
u či n kov spravilnega sredstva, ampak vpliva tudi na poškodovanost sestaja.
Ugotovili smo 18 % višjo poškodovanost dreves pri spravilu navzdol. Pri
spravilu navzdol je tudi razmestitev poškodb po drevesu druga čna kot pri
spravi lu navzgor. Tako smo pri spravi lu navzdol ugotovili 16% več poškodb
1

Cas sečnje, spravila, smer
spravila 1 Wood production
season, skidding direction
Zimska sečnja 1 Winter
Letna sečnja 1 Summer
Spravilo navzdol / Downhi/1
Spravilo navzgor 1 Uphi/1

GozdV 59 (200 1) 3

Nepoškodovano
Undamaged trees
(%)
40
36
30
48

Preglednica 3: Delež poškodb
glede na čas sečnje in smer spravila
Table 3: Share of injuries in
regard to time of cutting and a
direction of skidding

Poškodovana drevesa 1 Damaqed trees (%)
Vse nove
Nove
Stare
Nove+ stare
Al/new
New
New+old
Old
19
9
41
10
20
11
44
9
12
21
9
49
18
11
34
7
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na deblu in 6 % več poškodb na koreničniku. Vzrok je tudi v ve čjem in
tako težjem bremenu, ki ga spravilno sredstvo zmore v la čiti pri spravilu
navzdol.
4.2.5 Razmestitev mehanskih poškodb
4.2.5 Location of mechanically induced injuries
Poškodbe dreves smo locirali na koreninah , koreničniku , deblu, vejah in
deblu v območju krošnje ter v krošnji. Največ poškodb je nastalo na deblih,
in sicer 61 % vseh poškodb. Sledijo jim poškodbe koreničnika z 21 %, ki
pa nimajo stalne višine. Tako so mehanske poškodbe koren ičnika različno
visoko pri posameznem osebku. če bi vzeli za mejo med deblom in koreničnikom višino 1 mod tal, bi se na račun deleža mehanskih poškodb debla
povečal delež mehanskih poškodb koreničnika. Poškodbe korenin smo
ugotovili pri 7 %, poškodbe krošenj pri 6 %, poškodbe vej in debla pa pri 5%
poškodovanih dreves. Poškodbe krošnje ter vej in debla v območju krošnje
so posledica sečnje, pri poškodbah debla pa ne moremo določiti deleža
poškodb, ki imajo neposredni vzrok v sečnji , saj iz podatkov ne moremo
razbrati, na kateri višini debla se nahajajo poškodbe oz. do katere višine
debla mehanske poškodbe povzroča spravilo lesa.
Preglednica 4: Razmestitev poškodb glede na letni čas sečnje in
spravila
Table 4: Location of tree injuries
in regard to a season of cutting
and skidding operations

Poškodbe 1 Damage

Zimska sečnja
Winter lo/o).

Letna sečnja
Summer lo/ol

40
4

36
3

3
31
16
6

3
46
10
2

Nepoškodovano 1 Undamaaed trees
Poškodbe krošnje 1 Crown damaae
Poškodbe vej, debla v območj u krošnje
Branch damaae
Poškodbe debla 1 Stem damaae
Poškodbe koreničnika 1 Root col/ar damaae
Poškodbe korenin 1Root damaae

Glede na čas sečnje je različna tudi razmestitev poškodb (preglednica
4). Pričakovali smo, da bo pri zimskem spravilu manjši delež poškodb na
deblu (do 1 m), koreničniku in koreninah. Rezultat je bil nekoliko drugačen .
Pri zimski sečnj i in spravi lu smo dobili res nižje poškodbe debla, obenem pa
višje poškodbe koreničnika in korenin. Domnevamo, da je vzrok v preteklih
sečnjah in spravilu , ki ni potekalo v zimskem času , in v visokem deležu
starih poškodb. Delež dreves s poškodbami krošnje in poškodbami debla in
vej v območju krošnje ne glede na čas sečnje skoraj enak (3-4 %).
4.2.6 Velikost mehanskih poškodb
4.2.6 Size of mechanically induced injuries
Poškodbe dreves smo razdelili v šest velikostnih razredov po površini
poškodb. Nepoškodovan ih osebkov oz. osebkov, ki imajo poškodbe manjše
od 10 cm 2 ali pa so te nevidne, smo na pasovih delovišč izl očili od 26% do
48% , v povprečju pa 38 %. Ugotovili smo, da ima več kot četrtina dreves
poškodbe, ki sodijo v velikostni razred nad 200 cm2 Najmanj dreves pa
ima poškodbe v spodnjih dveh razredih, torej manjše od 50 cm 2 (10 %)
(grafikon 2).
Pri metodi vzorčnih pasov je nosilec informacije pas, in da bi lahko
sklepali o dejanski velikosti novih poškodb, bi morali zajemati podatke po
posameznem drevesu na pasu. Vendar lahko predpostavljamo, da imamo
ob 20 % dreves z novimi poškodbami 9 % dreves z novimi poškodbami
velikosti nad 200 cm 2 , 5 % dreves z novimi poškodbami v velikostnem
razredu 101-200 cm 2 , 3% dreves z novimi poškodbami v vel ikostnem
120
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Grafikon 2: Delež števila dreves
glede na velikost poškodb
Graph 2: Share of trees in regard
to the size of injuries

10%

5%

Nepoškodovano
D 10-30 cm2
trees
D Undamaged
O 51-100 cm
D 101-200 cm
2

2

D

31-50 cm2

>200 cm

•

2

razredu 51-1 OO cm 2 in 4 % dreves z novimi poškodbami v najmanjših dveh
velikostnih razredih. Polovica vsakega deleža novih poškodb po površini
je nastala na izbrancih.
Najvišji delež (35% in 30 %) dreves s poškodbami v največjem velikosinem razredu je v deloviščih oddelkov Rog 75c in Rog 83a. še enkrat večji
delež v spodnjih dveh velikostnih razredih (12-15 %) v teh dveh oddelkih
pa je najverjetneje posledica gradnje vlak na terenih s površjem, ki vsebuje
visok delež raščenih skal.
Velikost poškodbe
Size of the injury
Nepoškodovano 1 Undamaged
10-30 cm 2
31-50 cm 2
51 -100 cm 2
101-200 cm2
> 200 cm2

Zimska sečnj a
Winter(%)
40
5
5
9
16
25

Preglednica 5: Delež mehansko
poškodovanih dreves glede na
velikost poškodb ter letni čas
sečnje in spravila
Table 5: Share of mechanically
injured trees in regard to the size
ofinjuries and to a season of cutting and skidding operations

Letna sečnja
Summer(%)
36
5
6
10
12
32

Preglednica 5 podaja razlike v velikostnih razredih poškodb glede na
in spravila. V največjem velikostnem razredu se pri letni sečnji
in spravilu poškoduje 7 % več dreves.
čas sečnje

4.3 Poškodbe mladja
4.3 Damage of young wood
Na vsakem pasu smo ugotavljali delež površin mladja in delež poškodovanega mladja. Poškodovano mladje je bilo lahko izruvana, povoženo,
pomendrano ali polomljeno. Po de loviščih smo največ mladja popisali v
oddelku s prebiralnim gospodarjenjem, v Grčaricah 90b, kjer je mladje pokrivalo v povprečju četrtino pasov (preglednica 6). Tu je bil tudi največji povprečni delež poškodovanega mladja (11 ,2 %). Najmanjšo površino mladja
smo popisali v oddelku Rog 83a, kjer je znašala v povprečju 0,6% površine
pasu. V tem oddelku je bilo analizirano mladje nepoškodovano.
Grčarice

Površina mladja na pasovih
Younq wood area on sample stripes (m2 )
Površina poškodovanega mladja na pasovih
Damaqed younq wood area on s. stripes (m 2)
Stevilo pasov z mladjem
Number of sample stripes with younq wood
Stevilo pasov s poškodovanim mladjem
Number of stripes with damaqed vounq wood
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90b

Grčarice

90alb

Preglednica 6: Mladj e na pasovih
Table 6: Young wood on sample
stripes

Roo 75c

Rao 83a

Skuoai 1 Total

989,36

'516,74

116,14

23,87

1.646,11

107,69

40,32

38,32

0,00

186,32

20

11

6

2

39

15

5

6

o

26
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Povprečje vseh delovišč za površino mladja na pasu znaša 10 %, povprečen delež poškodovanega mladja na pasu pa 5,2 %. Pri poškodbah

mladja zaradi pridobivanja lesa ta vzrok navajamo le za nove poškodbe.

4.4 Mehanske poškodbe prometnic
4.4 Mechanically induced damage of skid-trails
4.4.1 Pregled prometnic
4.4.1 Register of skid-trails

Preglednica 7. Struktura dolžin
prometnic in razmerje odprtosti gozda s sekundarnimi prometnicami
preučevanih

Table 7: Ananalysedskid-trails
length structure and a measure
of forest openness index

Največ mehanskih poškodb drevja in talnih motenj se koncentrira ob
sekundarnih gozdnih prometnicah in na njih. Po njih se pogosteje kot po
sestoju premikajo večji in težji tovori. Več kot j e motenj, bolj verjetno je
poslabšanje kakovosti prometnice, ki se stopnjuje do kritičn ih profilov in
erozijskih žarišč. Znanstvena metoda vzorčnih pasov temelji na popisu
prometnic vseh kategorij na delovišču . Kot kategorije smo loče v ali načrto
vane grajene prometnice, na črtovane negrajene prometnice, nen ačrtova n e
grajene prometnice in nenačrtovane negrajene prometnice . Slednje so
posebno na potencialno erodibilnih tleh najbolj problemati čn e . Nastajajo pri
pridobivanju lesa kljub prepovedani vožnji s traktorjem izven načrtovan i h
prometnic. So posledica vožnje spravil nih sredstev po brezpotju. Vzrok takih
voženj je v skrajševanju razdalje zbiranja in nači nu pridobivanja lesa.
Kljub pomanjkljivim podatkom za natančno do ločanje od prtosti gozda pa
je zanimivo razmerje odprtosti , če upoštevamo tudi nenačrtovane negrajene
vlake, tj . vožnjo po brezpotju (preglednica 7).
Na deloviščih v Grčaricah je odprtost delovišča z vlakami nekoliko manj ša
v Rogu. V G rčaricah je dolžina voženj po brezpotju skoraj za polovico
povečala odprtost gozda s prometnicami. Največjo odprtost ima delovišče
Rog 75c. Zaradi velikega deleža raščenih skal in kamnitosti površja je tu
večina vlak grajenih in načrtovanih , vožnje traktorjev izven vlak so red ke,
saj jih težavnost terena ne dopušča . Iz preglednice 6 lahko sklepamo, da
se odprtost gozda poveča tudi za več kot 40 %, če v izračunu upoštevamo
tudi nenačrtovane in negrajene vlake. Delež teh znaša za vsa delovišča v
povprečj u 18,2 % vseh prometnic oz. 21 % dolžine sekundarnih prometnic.
Namen naloge in metode ni ugotavljanje odprtosti oddelkov s prometnicami,
saj smo z merilnim kolesom premerili le pregledne in vzorč ne sekundarne
prometnice, ne pa tudi njihovih odcepov, ki lahko delno segajo na preuče
vane delovi šče . Zanimiva so predvsem razmerja med izra ču n i odprtosti, če
upoštevamo tudi vlake, ki jih uradno ni.
Grča rice

90b

Grčarice

90a/b

Rog 75c

Rog 83a

PoVQrečje 1 Average

298

407

414

Javna cesta
Public forest road_{_m}_
Načrtovana

951

1

grajena vlaka

949
1.139
1.178
1.141
1.102
grajena vlaka
Unp/aned built skid-trail (ml
298
112
43
161
154
Načrtovana negrajena vlaka
Planed unbuilt skid-trail (m)
1
1
1
122
30
Nenačrtovana negrajena vlaka
Unp/aned unbuilt skid-trail (m)
558
437
167
347
377
Odprtost 1 Openness 01
169m/ha
147m/ha
207 m/ha 139m/ha
169m/ha
Odprtost 1 Openness 02
117m/ha
102m/ha
185m/ha 110m/ha
131 m/ha
Odprtost 1 Openness 03
259m/ha
175m/ha
249m/ha 174m/ha
211 m/ha
02:01
1 : 1,44
1 : 1,44
1 : 1,29
1 : 1'12
. 1 : 1 26
Legenda. 01 --vse sekundarne prometnice, 02 - sekundarne prometmce brez nenacrtovan1h negra1en1h vlak, 03
= vse prometnice
Planed built skid-traillml
Nenačrtovana

Legend: 01 = all skid-trails, 02 = skid-trails without unplaned and unbuilt skid-trails, 03 = all forest communications
122

GozdV 59 (2001) 3

Klun. J., Poje, A.. Mehanske poškodbe sestoja in gozdnih prometmc na v1sokem krasu pri sečnji in spravilu ...
.-

Kljub velikemu deležu voženj traktorja izven načrtova n ih in grajenih vlak
je delež kritičnih profilov na trasah negrajenih in n enačrtovanih prometnic
majhen. Delen vzrok za to je v kamnitem in skalovitem kraškem dinarskem
terenu oz. sestavi tal. Težave z mehanskimi poškodbami tal in nosilnostjo
tal se hitro stopnjujejo na manj stabilnih tleh. Večin a kritičnih profilov je
posledica poteka trase vlake preko nestabilnih tal v vrtača h (Grčarice) in
presekov smeri odvodnjavanja pobočij (Rog).
Z izraču nom teoreti čne razdalje zbiranja po enačbi iz Odredbe o določitvi
normativov za dela v gozdu 1999 dobimo naslednje teo reti čne razdalje
zbiranja na analiziranih deloviščih (preglednica 8).
Grčarice 90b
Grčarice 90alb
ZBiteo< (vse P)
13,5m
20m
17m
27m
ZBIIeo<.(P brez 7)
Indeks skrajšanja 1 Shortenina index
1,35
1 25
..
P = dolz1na vseh prometn1c 1 the length of all forest commumcattons,
7 = dolžina nenačrtovanih nagrajenih vlak 1 the /ength of unp/aned and unbuilt

skid-trails lenght
I zračunane teoretične razdalje zbiranja ne veljajo za oddelek, pomembno
je le razmerje med razdaljami zbiranja, če upoštevamo vožnjo po brezpotju.
Na dejansko razdaljo zbiranja vplivata koncentracija lesa in celoten sistem
prometnic. Ugotovili smo, da se z vožnjo traktorja po brezpotju skrajša razdalja
zbiranja tudi za eno tretjino teore ti č ne razdalje zbiranja (preglednica 8).

RoQ 75c
14m
15,5m
1,11

RoQ 83a
20m
24,5m
1 23

Preglednica 8: Teoretične razdalje zbiranja na analiziranih deloviščih (ZBI_)
Table 8: Theoretical bunching
distance on analysed workplaces

(ZBI,eor)

4.4.2 Geometrijski elementi vidnih mehanskih poškodb spravilnih
prometnic
4.4.2 Geometrical elements of visible mechanically damage on skid-trails

Pri grajenih (načrtovanih in zlasti nenačrtovanih) vlakah smo ugotovili
večje povprečne širine vozišč (2,3-2,9 m). Širina vozišč pri negrajenih vlakah
je manjša (2, 1-2,3 m). V delovišču Grčarice 90a/b znaša povprečna površina
vlak 2,45 m2 /m, delež površine motenj gozdnih tal del ovi šča pa znaša 4,3
%. V delovi šču Rog 83a je povprečna površina vlak povsem enaka, delež
površine motenj gozdnih tal del ovi šča pa je 3,4 %. Enak delež površine
motenj gozdnih tal ima de l ovišče Grča ri ce 90b, ima pa manjšo povprečno
površino vlak (1 ,99 m2/m). Delovišče Rog 75c ima največjo povprečno
površino vlak (2,64 m2/m) in največji delež površine z motnjo gozdnih tal
(5,5 %).
Povprečna globina kolesnic na n ačrtovani h oz. na grajenih vlakah ni
podatek, ki bi odražal poškodbe gozdnih tal zaradi spravila lesa. Te vlake so
grajen objekt, poglobitev kolesnic pa pomeni predvsem te hnično motnjo, ki
se jo da popraviti. Pomembnejše so motnje na n e n ačrtovan ih in negrajenih
vlakah, vendar je za določanje njihovega vpliva globina kolesnic preveč poenostavljen podatek. Preveč je odvisen od sestave tal, strukture koreninskega
sistema, vrste stroja, pogostosti prehodov, namočenosti tal, voznikovih
odločitev itd. Deleži razdalj voženj po brezpotju se sicer med delovišči precej
razlikujejo, kar pa ni povezano s povprečno globino kolesnic. Ta v povprečju
niha med 6 in 14 cm, res pa so nihanja n aj večj a pri »prometnicah «, ki so
nastale z vožnjo po brezpotju.
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5 RAZPRAVA
5 DISCUSSION
5.1 Ocena metode
5.1 Evaluation of the method of sample stripes
Za operativno rabo zahteva metoda preveč dela in čas dveh popisovalcev. Zato je razvoj metode en mož - en dan smiseln in upravičen. Tako
poenostavljena praktična metoda mora zadostiti potrebi po objektivni in
hitri oceni negativnih vplivov izvedene sečnje in spravila. Na ta način bo
možno dobivati ažurne podatke z velikega območja, ki sicer niso detajlni,
zadostijo pa ocenjevanju poškodovanosti po opravljenem delu. Prihodnost
znanstvene metode vzorčnih pasov je možna tudi v smeri razvoja raziskav
interakcij med preučevanimi znaki.
Pri meritvah, predvsem pa pri obdelavi podatkov, smo se srečali tudi z
nekaterimi slabostmi. Zaradi meritev, ki potekajo po opravljenem spravi lu, je
vzrok poškodbe pogosto težko določljiv, še posebno pri starih poškodbah.
Določeno negotovost pri od ločanju moramo vzeti v zakup, saj si meritev
poškodovanosti med samo sečnjo in spravilom težje privoščimo. Velik problem predstavlja tudi vidnost poškodb. Ocena mehanske poškodovanosti
po metodi vzorč nih pasov velja le za očesu vidne in nedvoumno vzročno
dokazljive mehanske poškodbe. Velik del ocene mehanske poškodovanosti,
predvsem starih poškodb in poškodb v višjih delih dreves, je posledica
sklepanja in celo ugibanja o vzroku nastanka.
Za ocenjevanje kakovosti del so pomembne nove poškodbe, tiste, ki
nastanejo v zadnjem posegu. Ker podajajo najzanesljivejšo oceno mehanske poškodovanosti posega, bi jih morali nata n čneje obravnavati. Morda tudi
glede na posamezno drevo na vzorčnem pasu, ki je sedaj nosilec informacij
o poškodovanosti sestaja.
Da bi lahko vsaj delno natančneje določili delež poškodb, ki nastanejo
zaradi sečnje na deblu, bi bilo bolje popisovati poškodbe debla po višinskih

~

Slika 1: Mehanske poškodbe več kot 1/4 Slika 2: Mehanske poškodbe so najpogostejše na koreničniku in spodnjem
delu debla (obe foto: Jaka Klun)
dreves so večje od 200 cm 2

Figure 1: More than 114 of trees have mec- Figure 2: The most frequent /ocation of mechanical injuries is the root col/ar
hanica/ injuries larger than 200 cm 2
and lower parts of trunk (all photo: Jaka Klun)
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sekcijah, ki bi se lahko gostile proti
poškodb pri spravilu.

koreničniku,

kjer se koncentrira večina

5.2 Ocena rezultatov
5.2 Evaluation of results
Delež mehansko poškodovanih dreves znaša 62 %. Glede na starost
poškodb ima 42 % dreves stare poškodbe, 20 % dreves nove, ki so posledica zadnje sečnje in spravila (polovica teh dreves je bila poškodovana
tudi že pred tem), 38 % dreves pa je nepoškodovanih. Ocenjeni deleži so
visoki. če jih primerjamo s podatki Popisa propadanja gozdov za leto 2000
(ROBEK 2000), ki za GGO Kočevje podajajo 47-odstotni delež dreves z
mehansko poškodovanostjo debla in koreničnika v državnih gozdovih, ter
jim dodamo v naši raziskavi ugotovljenih 18 % mehanskih poškodb na
drugih delih drevesa, je ugotovljeni delež mehanskih poškodb primerljiv. Tudi
20-odstotni delež poškodovanega drevja v zadnjem posegu je izena čen z
rezultati drugih raziskav o mehanskih poškodbah, povzročenih s sečnjo in
traktorskim spravilom lesa (BUTORAISCHWAGER 1986, IVANEK 1976).
Vendar ima celotna raziskava slabost, in sicer majhnost vzorca, kar
nam dovoljuje le oceno grobega povprečja mehanske poškodovanosti štirih
skupin vzorčnih pasov, ki so sicer naključno položeni v primerljivih deloviščih. Pri popisovanju pa smo močno omejeni tudi z dejstvom vidnosti oz.
»nevidnosti« poškodbe. Stisnine so najtežje opazne, prav tako je težko
določanje njihove velikosti in vzroka nastanka. Odrgnine lubja so različno
globoke, lahko pa je poškodovan tudi les. Najpogostejše in najgloblje odrgnine so bile vidne na drevesih s tanjšim lubjem.
Pri spravilu navzgor nastaja manj mehanskih poškodb. To dokazujejo
tako stare kot nove poškodbe. če upoštevamo vse mehanske poškodbe,
je na deloviščih s spravi lom navzdol poškodovanih kar 70 % vseh dreves.
Na deloviščih s spravilom navzgor je poškodovanih »samo« 52 % vseh
dreves. Delež dreves z novimi mehanskimi poškodbami pri spravi lu navzdol
je 21-odstoten, pri spravilu navzgor pa 18-odstoten. Breme se pri spravilu
navzdol obnaša bolj nekontrolirano kot pri vlačenju navzgor, kar tudi povzroči
več nepredvidenih poškodb drevja v sestoju (BUTORA/ SCHWAGER 1986).
Podobno je pri zbiranju sortimentov, vendar smeri zbiranja nismo določali,
ker smo podatke zbirali po opravljenem spravilu. Pomembne so manjše
razlike pri novih poškodbah, saj so stare poškodbe lahko posledica drugih
vzrokov. Dolo či tev vzroka nastanka je pri vseh starih mehanskih poškodbah
vedno tudi posledica sklepanja glede na druge podatke, ki jih ima popisovalec (miniranje pri gradnji vlak, spravilno sredstvo v prejšnjih posegih in
razporeditev nekdanjih spravilnih prometnic ter podatki o snegolomih in
vetrolomih, l očevanje posledic strele, ožiga, mraznih razpok, odmiranja vej,
mehanskih poškodb zaradi drgnjenja in lupljenja divjadi in drugih neantropogenih vplivov). Ugotovili smo, da ima 42 % dreves poškodbe, večje od
100 cm 2• Poškodbe s tako in večjo površino lahko opredelimo kot nevarne
poškodbe. Dve tretjini teh poškodb je bilo večji h kot 200 cm 2• Velike rane
_omogočajo gotovo razvrednotenje lesa zaradi okužbe in delovanja trohnobnih gliv (MENG 1978). Glede na razmestitev smo na deblu določili največji
delež poškodb (61 %). Razlog je v spremenljivi višini koreničnika . Dejansko
je bila večina teh poškodb pod prsnim premerom debla, kar dokazujejo
.druge raziskave (BUTORA/ SCHWAGER 1986, PAPAC 1992, FRODING
1992). Ker nastajajo poškodbe pri sečnji in zbiranju sortimentov na velikem
prostoru, pri vlačenj u pa se koncentrirajo na vlakah in na drevju ob njih

GozdV 59 (200113

sečnji

in spravilu .

Klun, J., Poje, A.: Mehanske poškodbe sestaJa in gozdnih prometnic na visokem krasu pn

seč nji

1n spravilu ...

(BUTORA 1 SCHWAGER 1986, FRODING 1982), lahko zaključimo, da je
1O% dreves, ki stojijo ob prometnici, močno ogroženih. Zanimivo je, da se
delež teh dreves ujema z deležem dreves z novimi poškodbami, ki so bila
že pred zadnjim posegom mehansko poškodovana.
Delež voženj po brezpotju predstavlja za vsa delovišča v povprečju 18
%dolžin vseh prometnic oz. 21 % (11-31 %) dolžin sekundarnih prometnic.
»Prometnice« po brezpotju občutno skrajšujejo razdaljo zbiranja in povečujejo odprtost gozdne površine. Težko prehodni tereni zahtevajo gostejšo
mrežo grajenih gozdnih prometnic.
Omenili smo, da med delovišči tako po številu poškodovanih dreves
kakor tudi po številu starih poškodb izstopa Rog 75c, sledi pa mu Rog 83a.
Delno lahko velik delež poškodovanih dreves in veliko število starih poškodb
v teh deloviščih pojasnimo s tem, da je spravilo lesa potekalo z velikimi
gozdarskimi zgibniki. Tudi oblika gospodarjenja in drevesna zgradba roških
delovišč se razlikujeta od grčarskih . V roških deloviščih prevladuje skupinsko
postopno gospodarjenje z velikim deležem listavcev, v obeh deloviščih v
GGE Grčarice pa se prepletata skupinsko postopno in prebiralno gospodarjenje s približno enakim deležem listavcev in iglavcev.
Visoka poškodovanost v oddelku Rog 75c, predvsem pa razmestitev
poškodb večinoma po deblu, ima vzrok tudi v miniranju pri gradnji vlak.
Večji delež raščenih skal v oddelku ima posledice tudi pri večjem obsegu
motenj pri gradnji spravilnih prometnic. Prav tako pa sta manjši delež voženj
traktorja po brezpotju in velik delež grajenih vlak posledica težko prehodnega
terena. Koncentracija mehanskih poškodb je tako ob prometnici, vzdolž
nje in na njej večja.
V oddelku Rog 83a izstopa delež poškodb na koreni čniku (30 %). Vzrok
slednjih sta lahko ločena sečnja in spravilo iglavcev (1997) in listavcev
(1996). Tako je oddelek v kratkem času prizadela dvojna motnja enega
posega. Delež na novo poškodovanih dreves pa je podoben kot na drugih
deloviščih.

Mechanical Stand lnjuries and Skid-Trails Damage in High Karst Region due to Wood Extraction
with IWAFUJI T-41 Skidder
Summary
ln order to measure the mechanical tree injuries a new method of sample stripes was used, w hich is
suitable for Slovenia. It is based on a detailed list of skid trails and forest roads, on profiles of the sample
skid trails and on the list of mechanically injured trees found in the stripes stretching perpendiculary to the
direction of the road. Mechanical tree injuries are classified according to their age, location and size. Special
attention is paid to the mechanically induced injuries found in the young forest.
The measures were carried out in four work sites of the Kočevsko Forest Economy Reg ion. ln two work
sites the felling and wood-hauling we re carried out du ring the vegetation period, and in the other two outside
the vegetation period. ln two of them uphill and downhill wood skidding was carried out.
62 % of trees in the forest stands are injured due to mechanically induced injuries. 20 % of them have
been injured recently and 50 % of their injuries have been located on apparently uninjured trees of which
50% of them had injuries caused through previous interventions. 61 %of all mechanical tree injuries have
been located on trunks. Felling and skidding during the vegetation period does not cause more mechanical
injuries than felling in the wi nter time. While downhill skidding, 3 % more of the mechanical tree injuries
occur than while uphill skidding.
The method is easy, can be redone and enables us to develop a more rational and reliable operation
method, which is assessing of the ap pa rent mechanical injuries and also aims at the evaluation of the work
carried out. At the same time the method can, with ce rta in corrections, be used for controlling the mechanical
injured forest stands evaluation due to wood production.
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Vpliv mehanskih poškodb drevja na vrednost in strukturo gozdnih
lesnih sortimentov1
Influence of Mechanical Tree lnjuries on the Value and Assortment Quality Structure
Mitja PIŠKUR*
Izvleček:

Piškur, M.: Vpliv mehanskih poškodb drevja na vrednost in strukturo gozdnih lesnih sortimentov. Gozdarski vestnik, št.
3/2001. V slovenšči ni, s povzetkom v angleščini , cit. lit. 15. Prevod v angleščino : Mitja Piškur.
V sestoju jelke, bukve in smreke (Abieti-Fagetum dinaricum typicum), močno mehansko poškodovanem večinoma
zaradi preteklih posegov pri pridobivanju lesa in gradnji prometnic, smo na ploskvi 1,58 ha s popolnim popisom ugotavljali
obseg mehanske poškodovanosti ter potencialno in dejansko sortimentno strukturo gozdnih lesnih sortimentov. Povzročiteljev trohnob nismo ugotavljali. Po opravljeni sečnji in spravilu lesa je imelo 28,9 % dreves sveže mehanske poškodbe,
delež vseh dreves z mehansko poškodbo je bil 90,5 %. Vrednost sortimentov iglavcev se je zaradi trohnob (povezanih s
poškodbami) zmanjšala glede na potencialno za 10,4 %, pri smreki za 21 ,7 % (27m3 ) in pri jelki za 6,2 % (85m3). 85%
zmanjšanja vrednosti lesa je bilo prisotno v prvih 8-1 Om debla. Pri bukvi pretekle mehanske poškodbe niso vplivale na
vrednost in strukturo gozdnih lesnih sortimentov.
Ključne

besede: trohnoba, zmanjšanje vrednosti lesa, mehanske poškodbe drevja, kakovostna sestava sortimentov.

Abstract:
Piškur, M.: Influence of Mechanical Tree lnjuries on the Value and Assortment Quality Structure. Gozdarski vestnik, No.
3/2001. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 15. Translated into English by Mitja Piškur.
A share of the mechanically injured trees and a current/potential assortment structure were surveyed ona plot measuring
1.58 ha. A stand consisting of fir, beech and spruce trees (Abieti-Fagetum dinaricum) was heavily mechanically injured
due to a wood harvesting and road/skid trail constructions. The causes of a decay were not assessed. After completing
the wood harvesting operations, the share of trees with new mechanical injuries was 28.9 %, and 90.5 % including the
old ones, respectively. The economic value of conifer assortments decreased by 10.4 %, regarding the potential quality
assortment due to a decay !hat ha s been ca used by the injuries. The decrease in spruce trees was 21 .7 % (27 m3 )
and in fir trees 6.2 % (85 m3), respectively. 85 % of the value losses were concentrated in the first 8 to 1Om of the tree
height. Nevertheless, the wood value and the assortment structure of the beech were not at all influenced by the old
mechanical injuries.
Key words: decay, timber value loss, mechanical tree injuries, assortement quality structure.

1 UVOD
INTRODUCTION

* M. P., univ. dipl. inž. gozd.,
Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana, SLO
1 Prispevek je bil predstavljen
na posvetovanju Vpliv mehanskih
poškodovanj na rast drevesa in
kakovost lesa, 23. 11. 2000 v Ljubljani
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Gospodarjenje z gozdovi zahteva sočasno zagotavljanje ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij. Pomembna komponenta intenzivnega gospoda~enja so ekonomski donosi gozda, ki jih dosežemo v procesu pridobivanja
lesa. Vsi posegi v gozdni prostor puščajo posledice na gozdnih tleh in
gozdnem drevju. Količinski in kakovostni obseg mehanskih poškodb, ki je
tudi kazalec etike in/ali kakovosti dela v gozdu, je lahko vzrok za znatne
ekonomske in ekološke posledice. Zaradi kompleksnosti naravnih procesov
pri kolonizaciji ran z mikroorganizmi, pri odzivih dreves na ranitve ter raznolikosti posameznih dreves in rastiščnih pogojev so tudi rezultati posledic
ran, ki nastanejo pri pridobivanju lesa, zelo različ ni .
Zaradi vedno večj ih potreb po dobrinah gozda in zaostrenih tržnih razmer
je izredno pomembna kompleksna obravnava procesa pridobivanja lesa, ki
ni več vezan samo na same stroške pridobivanja, ampak tudi na posledice,
ki jih povzroča v gozdu. To pa že predstavlja kakovosten preskok obravnave
gospodarjenja z gozdom. Eden od direktnih kazalcev take obravnave je vpliv
mehanskih poškodb drevja na strukturno in vrednostno sestavo gozdnih
lesnih sortimentov in s tem na ekonomski donos.
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2 NAMEN IN HIPOTEZA RAZISKAVE
2 AIM OF THE RESEARCH AND ITS HYPOTHESIS
Cilj raziskave je ugotoviti vpliv mehanskih poškodb gozdnega drevja na
strukturo in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na izbranem objektu in
oceniti uporabljeno metodo.
Mnenja o vplivu mehanske poškodovanosti drevja na ekonomsko vrednost
gozdnih lesnih sortimentov so si nasprotujoča . V raziskavi smo skušali potrditi
hipotezo, da mehanske poškodbe vplivajo na ekonomsko vrednost donosov.

3 METODE DELA
3 WORKING METHODS
Glede na namen naloge smo izbrali ploskev z nadpovprečnim obsegom
mehanske poškodovanosti, predvsem zaradi preteklih posegov pri gradnji
prometnic in pridobiva nju lesa. Na izločeni in zakoličeni ploskvi smo meritve opravili v več zaporednih fazah , ki so si sledile glede na potek del pri
pridobivanju gozdnih lesnih sortimentov.
1. Prvi popis
Vsem odkazanim drevesom smo izmerili prsni premer, ocenili velikost
največje rane (v času nastanka) in izmerili oddaljenost središča poškodbe
od tal na mestu merjenja, ocenili velikost vseh ran (v času nastanka) ter
prešteli število starih ran. Kot mehansko poškodbo smo opredelili vsako rano
drevesa (tudi odrgnine, kjer ni vidnih poškodb lesa), ki je imela velikost nad
10 cm2 . Glede na cilje raziskave smo merili le površine ran. Zaradi merjenja
v čas u , ko je bila na ploskvi še prisotna snežna odeja, smo dejansko merili
le rane na deblu, koreničniku in v krošnji.
2. Meritve na izdelanih sortimentih
Po izvršeni sečnji smo vsem izdelanim sortimentom (prevladovali so
mnogokratniki osnovnih dolžin sortimentov) izmerili premere in dolžino.
3. Določanje vrednosti in strukture izdelanih gozdnih lesnih sortimentov
Vsem izdelanim sortimentom smo d o loča li dejansko in potencialno sortimentacijo. Dejanska sortimentacija je sortimentaciia izdelanih sortimentov,
potencialna pa dol oča kakovost ki bi bila prisotna, če ne bi bilo mehanskih
poškodb in z njimi povezanih razvrednotenj lesa. Za iglavce in listavce smo
uporabili standard JUS 1979. Pri iglavcih smo upoštevali tudi tržna določila
gozdarskega podjetja. Pri iglavcih smo za tehnični les in les za celuloze
določili ponderira no povprečno ceno glede na volumske deleže posameznih
sortimentov. Sortimente iglavcev smo razvršča l i v hlade za žago 1, 11 in 111,
tehnični les (drogovi in les za tesanje) in celulozni les (Ž 1: 11 .900 SIT/m 3,
ž 11 : 9.000 SIT/m 3, ž 111 : 6.700 SIT/m3 , tehnični les: 8.700 SIT/m3, celulozni
les (dejansko): 2.500 SIT/m3 , celulozni les (potencialno): 2.900 SIT/m3);
sortimente listavcev pa smo razvrščali v hlade za luščenje, hlade za žago
1, 11 in 111, jamski les in prostorninski les (goli) (L: 15.200 SIT/m 3, ž 11: 8.600
SIT/m3 , Ž 111 : 5.200 SIT/m3, jamski les: 3.800 SIT/m3 , goli: 2.700 SIT/m3) .
V metodi uporabljen princip je bil uporabljen v raziskavah vpliva koreninskih troh nob na Finskem (KALLIO /TAMMINEN 1974), kjer so analizirali
vpliv trohnobnih gliv preko dveh sortiranj: prvega brez upoštevanja razvrednotenj in drugega glede na vpliv razvrednotenj; drevo je bilo razvrednoteno,
če je vpliv trohnobnih gliv vplival na krojenje. Enak pristop je bil uporabljen
v naši metodi. Povzročiteljev troh nob nismo ugotavljali, vendar smo pred-
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postavljali, da trohnobe izvirajo iz poškodb.
Obarvanosti jedra pri j el ki nismo šteli za napako, razen če je bila izrazita
in posledica mehanskih poškodb ter je nakazovala potekajoče razkrojevalne
procese v lesu. Tudi v analizah Lipog lavška (1992) se j e obarvanost jedra
pri jelki štela za napako (rjavost), če je bila tako izrazita kot pri sm reki.
Pri določa nju potencialne sortimentacije prerezov nismo premikali, razen
v primeru krajših odrezkov debla, ki so bili preveč razvrednoteni in takih
dimenzij, da bi zniževali potencialno kakovost sortimentov.
4. Drugi popis
Po enaki metodologiji kot pri odkazanih drevesih smo popisali stare in
nove rane na preostalem drevju na ploskvi, s to razliko, da smo upoštevali
tudi rane na koreninah dreves.

4 RAZISKOVALNI OBJEKT
4 RESEARCH OBJECT
Objekt raziskave je bil sestoj na ploskvi velikosti 1 ,58 ha, ki leži v odseku
106a (25,36 ha) v gozdnogospodarski enoti Podturn. V oddelku prevladujejo
raznodobni in raznomerni sestoji jelke, smreke in bukve, prebiralna zgradba
je prisotna le fragmentarna. Ploskev smo izbrali v delu odseka, kjer je prisotna
velika poškodovanost na stoječem drevju zaradi pridobivanja lesa in gradnj e
prometnic. Del ploskve leži ob gozdni cesti, preostali del je dobro odprt z
vlakami. Ploskev se nahaja na rasti šč u Abieti-Fagetum dinaricum typicum.
Relief je razgiban, mestoma vrtačast. Skalovitost na nekaterih delih ploskve
presega 50 %. Nadmorska višina ploskve je od 630 do 650 metrov. Prevladujoča lega ploskve je j ugozahod na. Gostota vlak na ploskvi j e 205 m/ha.
Na izbrani ploskvi so bili v preteklosti (v obdobju 30 let) najmanj trije
večji posegi s sečnjo in spravilom; mehanske poškodbe so tudi posledica
miniranja pri gradnji gozdne ceste in gozdnih vlak. V odseku je bilo v obdobju
1953-1962 predvideno prebiranje (22% LZ, 113% prirastka), v obdobju
1994-2003 pa skupinsko postopno gospodarjenj e ( 13-20 % LZ). V zadnjem
obdobju določajo smernice pomladitvene sečnje po površini in skupinsko
prebiranje (22% LZ, 124 % prirastka) (PLUT 2000).
Na izločeni ploskvi je bilo posekana 93 dreves. Pri iglavcih so izdelovali
mnogokratnike osnovnih dolžin sortimentov, pri listavcih pa kombi nirane
hlade in goli. Strukturo posekanih dreves glede na prsni premer prikazuje
preglednica 1.
Lesna zaloga na ploskvi je bila pred posegom 484m3/ha (smreka V7/8,
jelka P7, bukev P8, plemeniti listavci V8), po posegu pa 371 m3/ha. Odvzeto
je bilo 179m3 (1 13m 3/ha) bruto lesnega volumna, kar znaša 23,4 % lesne
zaloge pred posegom. V neto lesnem volumnu posekanih dreves na ploskvi
je bilo 111 ,8 m3 iglavcev (78 %) in 32,2 m3 (22 %) listavcev. V deležu neto
vol umna iglavcev je prevladovala jelka s 76 % (84,9 m3). Povprečna neto
ko li či n a izdelanih gozdnih lesnih sortimentov na drevo je za iglavce 2,07 m3
Preglednica 1: Struktura posekanih dreves po debelinskih razredih
Table 1: Structure offelled trees
according to diameter classes
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10-19
lglavci
Conifers
Listavci
Deciduous trees
Skupna vsota
Sum total

Debelinski razredi (cm) 1 Diameter classes (cm)
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Skupaj
Total

1

5

13

15

11

9

54

6

17

8

6

2

-

39

7

22

21

21

13

9

93

GozdV 59 12001 l 3

Piškur, M.: Vpliv mehanskih poškodb drevJa na vrednost 1n strukturo gozdnih lesnih sortimentov

(smreka 2,69 m3 , jelka 1,93 m3} in za listavce 0,83 m3 (bukev 0,81 m3 , lipa
1,56 m3 ).

5 REZULTATI
5 RESULTS
5.1 Raven mehanske poškodovanosti dreves
5.1 Level of mechanically injured trees
V nadaljevanju so predstavljeni osnovni podatki o mehanski poškodovanosti dreves in sestaja na ploskvi. Delež mehansko poškodovanega
drevja določa količinski obseg, velikost in položaj ran pa stopnjo mehanske
poškodovanosti sestaja (ROBEK 2001 ). Podrobnejša analiza je predstavljena v strokovni nalogi Vpliv poškodb drevja na strukturo in vrednost gozdnih
lesnih sortimentov (PIŠKUR 2000).
5.1.1 Stopnja mehanske poškodovanosti odkazanih dreves

5.1.1 Degree of mechanically injured trees
Med odkazanimi drevesi je bilo mehansko poškodovanih 87,0% iglavcev
in 56,4% listavcev. Pri jel ki sta bili odkazani tudi dve suhi drevesi, od katerih
je eno imelo vidno mehansko poškodbo. Značilnosti mehanskih poškodb
na odkazanih drevesih prikazuje preglednica 2.
Pri iglavcih s spremenjeno sortimentacijo je bila povprečna največja mehanska poškodba 2,41-krat večja glede na drevesa iglavcev brez spremembe
sortimentacije. Povprečno število ran na drevo je bilo izrazito visoko pri smreki
s spremembo sortimentacije, in sicer 21 ,7 na drevo Gel ka 6,2}. Vzrok take
razlike je bil v položaju dreves smreke na ploskvi, saj so bile večinoma blizu
gozdne ceste in vlak, kjer je tako veliko število mehanskih poškodb na drevo
prisotno tudi zaradi miniranja. Pri listavcih je imelo 31 ,2 % poškodovanih dreves
poškodbo, večjo od 100 cm2 , vendar je šlo v večini primerov za odrgnine.
5.1.2 Obseg mehanske poškodovanosti dreves na pl oskvi pred
sečnj o in spravilom in po njiju

5.1.2 Extent of the mechanically injured trees on a plot before and after
the harvesting operation
Mehanska poškodovanost sestaja po opravljeni sečnji in spravilu je bila
28,9-odstotna, kar je v mejah ugotovitev tujih avtorjev za skupno poškodovanost (sečnja, spravilo) pri traktorskem spravilu lesa dolžin 9-14 m in
jakosti sečnje 25 % lesne zaloge, kjer se poškodovanost giblje okrog 28 %
(BUTORA / SCHWAGER 1986). Obseg mehanske poškodovanost na ploskvi

Preglednica
2: Znač ilnosti
mehanskih poškodb na drevesih
glede na sortimentno sestavo
Table 2: Characteristics of mechanical tree injuries according
to assortment structure

Jelka
Smreka
Skupaj iglavci
Fir
Spruce
Conifers total
Spremenjena sortimentna struktura 1 Changed quality assortment structure
Stevilo dreves 1 Number of trees
17
6
23
Povprečna maks. velikost poškodbe (cm 2)
892
833
877
Average maximum wound (cm2)
Povprečno število poškodb/drevo
6,2
21,7
10,3
Average number of wounds per tree
Brez sprememb v sortimentni strukturi 1 Without changes in quality assortment structure
Stevilo dreves 1 Number of trees
23
1
24
Povp rečna maks. velikost poškodbe (cm2 )
368
200
361
Average maximum wound (cm 2)
Povprečno število poškodb/drevo
3
4
3
Average number of wounds per tree
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Listavci
Deciduous

-

22
374
8,2
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Preglednica 3: Obseg mehanske
poškodovanosti dreves na ploskvi
.

_3:.Extentlotf mechamcal
tTabl~
reemJunesonpo

po posegu v primerjavi s stanjem pred posegom prikazuje preglednica 3.
Pri iglavcih so bili deleži mehanske poškodovanosti pri vseh obravnavah
višji od deležev pri listavcih, kar je lahko posledica hitrejšega zarašča nja ran
pri listavcih in težjega ločevanja zaraslih ran. Dobljeni (visoki) deleži skupne
•• . meh anske
pos. kodovanos t'1 so v ski adu z .lZS 1edk'1 mo de1a o narascanJU

Stare poškodbe pred
posegom 1 (%)

Stare poškodbe
po posegu (%)

Poškodovanost
po posegu (%)

Nove in stare poškodbe po posegu(%)

Old injuries before
harvesting
operation

Old injuries after
harvesting
operation

Share of mechanically
injured trees after
harvesting operation

New and old injuries
after harvesting
operation

lglavci 1 Conifers
91 ,1
92,1
30,5
94,1
Listavci 1 Deciduous
73,3
78,7
84,4
26,2
Sku_paj 1 Total
84,2
87,1
90,5
28,9
.
.
- pop1sa mehanskih poskodb
Opomba 1• zdruzena
odkazamh dreves 1n mehanskih poskodb
na preostalih dreves1h; v
prvem popisu niso vključene mehanske poškodbe korenin.
Note 1: survey of mechanical injuries on marked trees and survey of mechanical injuries on residual trees combined;
mechanical injuries on roots are not included in first survey.

poškodovanosti sestaja glede na število posegov, jakost posegov in delež
vsakokrat poškodovanih dreves (KOŠIR 1CEDILNIK 1996). Končna mehanska poškodovanost sestaja (ob končnem poseku) se v tem modelu približuje
100%.

5.2 Vpliv mehanskih poškodb drevja na vrednost in strukt uro
gozdnih lesnih sortimentov
5.2 Influence of mechanical tree injuries on value and assortment
quality structure
Razvrednotenje lesa zaradi poškodb pri pridobivanju lesa je povezano s
spremembo strukture gozdnih lesnih sortimentov. Razlika (razmerje) med
dejansko in potencialno sortimentacijo je odvisna tudi od rastišča , n ačina
dol oča nja kakovosti in preteklega gospodarjenja.
Ranitve drevja so lahko vzrok za diskoloracijo lesa in razvoj trohnob, ki
povzročala izpad dohodka zaradi:
- od reza spodnjih delov debel,
- spremenjene sortimentacije (manjše povprečne dimenzije in večj i delež
napak -večji delež slabše kakovosti v posekani lesni masi) in
- povečanih stroškov pridobivanja (večje število prežagovanj, več merjenja;
velja zakon o kosovnem volumnu - povprečno manjši volumni sortimentov
vplivajo na nižje učinke pri sečnji, spravilu in transportu).
5.2.1 Sortimentna struktura iglavcev
5.2.1 Quality assortment structure of coniferous trees
Razvrednotenje lesa je vplivalo na sortimentno strukturo iglavcev. Analizirali smo strukturo 111,8 m3 izdelanih gozdnih lesnih sortimentov jelke in
smreke. Obseg razvrednotenja je lahko predstavljen z razporeditvijo dreves
s spremenjeno sortimentacijo glede na prsni premer, kar je prikazano v
preglednici 4.
Sprememba sortimentacije je bila pri smreki prisotna pri šestih od sedmih
mehansko poškodovanih dreves (85,7 %), pri jelki pa pri 17 od skupno 40
mehansko poškodovanih dreves (42,5 %). Sprememba sortimentacije je
bila prisotna tudi pri eni jelki in smreki, ki v čas u 1. faze popisa nista imeli
vidnih ran.
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Drevesna vrsta

Skupaj

Tree species

Debelinski razred (cm)

Total

vo

DSS

Dia meter class
v% neto m 3

10-29

ln% ofnetm3 DSS
Jelka 1Fir
18
44
4 1,9
2
Smreka 1 Spruce
7
10
91,8
o
Skupaj 1 Total
25
54
2
.. 53,9
DSS -drevesa s spremenJeno sortlmentaCIJO, VO- vsa drevesa

30-49

vo

DSS
11
1
12

4
2
6

DSS - trees with changes in assorlment structure, VO - all trees

Spremembe v deležih sortimentov smreke in jelke prikazujeta grafiko na
1 in 2.
V sortimentni strukturi smreke in jelke so bile opazne razlike v deležih
znotraj hlodovine in v deležu celuloznega lesa. Pri smreki so prevladovali
sortimenti slabše kakovosti (hlodi za žago JII in celulozni les), kar je predvsem posledica razvrednotenj, ki so posledica mehanskih poškodb (sedem
dreves od desetih, 9 1,5% neto lesne mase). Spremembe v celotni sortimentni sestavi so bile izrazite pri smreki, kjer se je delež hlodov za žago
1 zmanjšal za 25,3 %, povečal pa se je delež celuloze in hlodov za žago
JII. Spremembe v sortimentni sestavi pri jelki so bile manjše (obarvanosti
jedra nismo šteli za napako).
-._

40

. . . . - - - - - - - - - - - - - 4 D Dejanska sortimentacija
Current assorl. structure

~ 35 - t - - - - - - r--i
~ 30

~
~

25
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"*

15

•N

10

Q)

Qi

o

vo
26
2
28

50-69
DSS
14
5
6
6
11
20

vo

Preglednica 4 : Razpored dreves
s spremenjeno sortimentacijo
in vseh dreves glede na prsni
premer

Table 4: Distribution of trees with
changes in assortment structure
acording to BHD

Grafikon 1: Dejanska in potencialna kakovostna sestava sortimentov smreke (v % skupnega
neto volumna)

Graph 1: Current and potential
quality assorlment structure in
spruce trees (in % of total net
vo/ume)
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Legenda: 1, 11, 111- hlodi za žago razreda 1, 11, 111; T- tehnični les; C- celulozni les

Legend: /, Il, 111 - quality class /, Il, 111 saw logs; T- technical wood; C - pulpwood

Če pri sortimentaciji jelke ne upoštevamo dveh suhih dreves, potem
rezultati (za 82,2 neto m3) kažejo prevladujoč delež hlodov za žago Il (55,1
%). Tehn i č n i les in celuloza sta pri jelki zajela 16% neto lesne mase. Primerjava s sortimentno strukturo, ki jo je v Podturnu ugotovil Turk (1982),
pokaže, da je v primeru združitve najvrednejših in najpogostejših kakovo~
~
~

60
1--

50

Grafikon 2 : Dejanska in potencialna kakovostna sestava sortimentov jelke (v % skupnega neto
volumna)
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Graph 1: Current and potential
quality assortment structure in fir
trees (in% of total net vo/ume)
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Legend: 1, Il, Ili- quality class /, Il, 111 saw /ogs; T- technical wood; C - pulpwood
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Pregledntca S: Sortimentna sestava dreves s spremenjeno sortimentacijo (v%)
Table S.· Assortment structure of
trees with changes in assortment
structure

stnih razredov (hlodi za žago 1, 11in F) delež na ploskvi 62,4-odstoten, kar
je za 18,8% manj kot v raziskavi Turka (eno sečišče , 594m3). Eden od
razlogov za tako odstopanje je velik delež celuloznega lesa na ploskvi (12,7
%), ki skupaj s tehničnim lesom (3,3 %) predstavlja skupno 16,0% neto
lesne mase, v študiji Turka pa je t. i. drobne oblovine samo 7,9 %. Po drugi
strani je preučevani objekt majhen , tako da je dobljena sortimentacija tudi
odraz specifičn i h razmer na ploskvi in je pri iglavcih močno pogojena s
posledicami razvrednotenj lesa kot posledice mehanske poškodovanosti.
Nekoliko drugačno sliko daje vpogled v spremembe sortimentne sestave
pri drevesih, kjer je le-ta prisotna. Deleže kakovostnih razredov za smreko,
jelko in iglavce prikazuje preglednica 5. Spremembe deležev po kakovostnih
razredih so izrazitejše in večje .

Sortimentacija 1 Quality assortment structure
1
11
Dejanska 1Current
7,0
38,1
Spruce
Potencialna 1Potential
34 8
40 s
Jelka
6,3
Dejanska 1 Current
42,9
Fir
Potencialna 1Potential
20,2
42,4
lglavci
Dejanska 1Current
6,6
40,9
Conifers Potencialna 1Potential
26,1
41 ,6
.. .
Legenda: 1, 11, 111- hlodt za zago razreda 1, 11, 111; T - tehmcm les; C- celuloznt les
Legend: /, IJ, 111- quality class /, 11, 111 saw logs; T - technical wood; C - pulpwood
Smreka

-

Les iglavcev
Coniferous
wood

111

3S,8
21 ,0
27,3
22,4
30,8
21 ,9

T
1,0
1,0
4,7
6,1
3,2
4,0

c
18,1
2,7
18,8
8,9
18,S
6,4

lqlavci 1 Conifers
Smreka 1 Soroce
Jelka 1Fir
Zmanjšanje vrednosti Zmanjšanje vrednosti Zmanjšanje vrednosti Zmanjšanje vrednosti Zmanjšanje vrednosti Zmanjšanje vrednosti
glede na potencialno
glede na potencialno
(SITim')
glede na potencialno
(SITim')
(SITi m')
Value decrease
Value decrease
Value decrese
Value decrease
Value decrese
Value decrese
(SITim')
accordinq to ootentia/
accordint1 to ootentfaf
(SITim')
accord/nq to ootential
IS/Ti m'J

S spremenjeno
sortimentacijo
With changed
quality assorl-

2.1S3

23,0 %

1.17S

13,8 %

1.S83

17,9 %

1.97S

21 ,7 %

S09

6,2%

877

104 %

ment structure
Vsa drevesa
All trees

Pregledntc:3 6 Zmanjšanje vrednosti lesa iglavcev (SIT1m3 )
Table 6. Value decrease of coniferous wood (SIT/m 3)
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Vrednosti lesa glede na drevesno vrsto in glede na način obravnave
(dejansko, potencialno) ter na spremembo sortimentne sestave so podane
v preglednici 6.
Analiza razvrednotenja za jelko je pokazala , da je bilo absolutno in
relativno največje razvrednotenje prisotno pri drevesih, ki so bila debelejša
od 50 cm (1 .394 SIT/m3 , 16,05% glede na potencialno vrednost).
Procesi razvrednotenja vplivajo na strukturo hlodovine, kar je razvidno iz
preglednice 7. Kol iči ne hlodovine niso iste glede na način obravnave. Razvrednotenje lesne mase zaradi mehanskih poškodb zmanjša tudi dejansko
vrednost hlodovine, kar je posledica napak lesa in manjših povprečnih
dimenzij hlodov.
Z vidika vrednosti donosov lahko delovanje trohnobnih gliv, ki vdrejo
v drevo preko ran, pripelje do izgube uporabnega lesa in zmanjšanja vrednosti lesa zaradi napak, ki jih povzročijo. Spodnji deli debel predstavljajo
najvrednejše sortimente, zato je tudi izgubljena vrednost skoncentrirana
na prvih 8-1 Ometrov debla (48% neto volumna; 52% dejanske vrednosti;
56 % potencialne vrednosti), kar se je pokazalo tudi v naši raziskavi, saj je
bilo v tej coni prisotno 85 % skupnega zmanjšanja vrednosti sortimentov
iglavcev. Zaradi principov krojenja predstavljajo odrezani in razvrednoteni
(celuloza) spodnji deli debla dodatno oviro pri spravilu lesa.
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Dejanska sortimentacija
Curent quality assorlment
structure

ml 1(%) 11(%) 111 (%) SITfml ml
Smreka 1 Spruce 20,8 8,3
45,1 46,6 8.171 24,3
69, 1 8,7
Jelka 1 Fir
65,6 25,7 8.660 72,2
lglavci skupaj
89,9 8,6
Conifers total
60,8 30,6 8.547 96,5
.
Legenda: 1, 11, 111- hlod1 za zago razreda 1, 11, 111
Legend: /, 11, 111 • quality class 1, 11, 111 saw logs

Potencialna sortimentacija
Potential quality assorlment
structure

1(%) 11 (%) 111 (%)
34,8 40,6 24,6
15,2 62,6 22,2
20,1

57,1

22,8

5.2.2 Sortimentna struktura listavcev
5.2.2 Quality assortment structure of deciduous trees
Pri listavcih je v neto volumnu prevladovala bukev (95 %), zato smo
analizirali le njeno struktu ro. V nobenem primeru nismo ugotovili direktnega
vpliva preteklih mehanskih poškodb na sortimentno sestavo pri bukvi. Do
podobn ih rezultatov so pri bukvi prišli tudi na Pohorju (IVANEK 1976). Pri
bukvi nastane na površini ran zaradi izsušitve zaščitni les debeline 7-9 mm,
ki uč inkovito prepreči vplive poškodb na les, ki je nastal pred poškodbo
(KRižAJ 1995).

5.2.3 Zmanjšanje vrednosti donosa na ploskvi zaradi razvrednotenja
lesa kot posledice mehanskih poškodb
5.2.3 Value loss on plot due to decrease of wood quality as a result of
mechanical injuries
Zmanjšanje vrednosti gozdnih lesnih sortimentov je posledica razvrednotenja predvsem najkakovostnejših delov debla iglavcev.
Na ploskvi velikosti 1,58 ha, z močno mehansko poškodovanim drevjem
zaradi preteklih posegov pri gradnji prometnic in pridobivanju lesa, se je
pri sečnji iglavcev vrednost lesa zmanj šala za 98.084 SIT, kar predstavlja
10,4 % zmanjšanja potencialne vrednosti iglavcev (v celotnem pose ku za
8,7 % ), kar je predvsem posledica razvrednotenj prvih delov dreves (kosov
dolžine 8-10 m), ki predstavljajo 85% celotnega zmanjšanja vrednosti.
V posekanem neto volumnu lesa predstavlja smreka 24 % vsega neto
volumna iglavcev, pri drevesih s spremenjeno sestavo zavzema 41 % neto
volumna iglavcev, predstavlja pa kar 54 % celotne denarne izgube.

6 RAZPRAVA
6 DISCUSSION
Posledica pridobivanja lesa so poškodbe tal in drevja, ki lahko vplivajo na
ekološko stabilnost in vrednost dreves in sestojev. Pri obravnavi ekonomskih
posledic zaradi negativnih pojavov pri pridobivanju lesa je ključen vpliv
razvrednotenja na sortimentno in vrednostno strukturo sortimentov.
Gozd in drevo sta nedeterminirana sistema, zato nam podatki o velikosti
in vrsti ran ne· morejo dati jasne opredelitve o vplivu le teh na procese razvrednotenja in na pos ledično zmanjšanje vrednosti mehansko poškodovanih
dreves in sestojev. Realno bi lahko del mehanskih poškodb opredelili kot
nepomembne (odrgnine skorje, ki ne segajo do lesa, in različne manjše
rane). Različna deleža dreves s spremenjeno sortimentacijo glede na obseg
mehanske poškodovanosti pri smreki in jel ki nakazuj eta možnost različnih

SITfml
9.444
8.929
9.058

Razlika v p ovprečni
ceni hlodovina
Difference in
average price of
sawlogs
(SIT/ ml )
1.273
269
511

Preglednica 7 Spremembe v
deležih in vrednostih hlodovine
iglavcev
Table 7: Changes in shares and
values of conifer saw logs
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sposobnosti omejitve mehanskih poškodb. Nazoren primer različnih sposobnosti omejitve mehanskih poškodb glede na drevesne vrsto je primerjava
razvoja trohnob med drevesnima vrstama Larix occidentalis in Pinus contorta v Kanadi (ALLEN 1 WHITE 1997), kjer je bil delež mehansko poškodovanih dreves, pri katerih se je razvila trohnoba, pri Larix occidentalis
88-odstoten in pri Pinus contorta 7,8-odstoten. Zanimivo je, da se pri vrsti
Pinus contorta (v Britanski Kolumbiji) okuži okvirno polovica ran z.velikostjo
900 cm 2 (Tree Wounding and Decay Guidebook 1997). Na ploskvi z velikim
obsegom mehanskih poškodb drevja se je vrednost donosa zmanjšala le
pri iglavcih, kjer je vrednost vseh sortimentov iglavcev zmanjšana za 10,4
%; pri drevesih s spremenjeno sortimentacijo so glede na drevesne vrsto
zmanjšanja različna (smreka 23,0 %, jelka 13,8 %), kar tudi nakazuje različno
sposobnost omejevanja poškodb in z njimi povezanih procesov v smislu
modela GODIT- Compartmentalization of Decay in Trees (SH IGO 1979).

Slika 1: Mehanske poškodbe pri sečnji in spravilu- jelka (a- nove, b- stare in nove)
Figure 1: Mechanica/ injuries originating from wood harvesting (a- new, b-old and new)

V naši raziskavi smo opazovali spremembo strukture kakovosti dreves,
ki so bila močno mehansko poškodovana (povprečna največja rana je bila
pri drevesih s spremenjeno sortimentacijo 877 cm 2, povprečna površina
vseh ran pa 1.573 cm 2), zato bi lahko imeli, predvsem pri jelki, dobljene
vrednosti za nadpovprečne glede na splošno v praksi manj mehansko
poškodovane sestoje. Zaradi specifične vrstne sestave in zgradbe sestaja
na ploskvi rezultati niso direktno primerljivi z izsledki drugih avtorjev, ki so
raziskave in modele izvajali na primeru smrekovih sestojev.
a) Model iz Švice
Model za smrekov sestoj s predpostavka 35 % mehanske poškodovanosti, predstavlja za vsa red čenja 11 ,6 % izgube vrednosti donosov, pri končnem poseku (starost 120 let) pa 8,2% vrednosti (BUTORA / SCHWAGER
1986). Deleži izgub so pri vsakokratnem 1O-odstotnem mehanskem poškodova nju za redčenja 3,6-odstotni in za končni posek 3,3-odstotni.
b) Raziskave v Sloveniji
V celotni proizvodni dobi model nega sestaja (1 OO let) se glede na odstotek pri posegih mehansko poškodovanih dreves vrednosti donosov zmanjšajo za 9,1 % pri vsakokratni 25-odstotni poškodovanosti in za 4,6 % pri
10- odstotni poškodovanosti (IVAN EK 1976). Po prevrednotenju rezu_ltatov
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na aktualne cene gozdnih lesnih sortimentov so izgube vrednosti donosov višje- 14,8% pri 25-odstotni poškodovanosti in 8,4% pri 10-odstotni
poškodovanosti. Absolutne vrednosti izgub se spreminjajo glede na starost
ran in starost sestojev, pri kateri so rane nastale. V smrekovem drogovnjaku
(srednje neto drevo O,19m3) je zmanjšanje vrednosti v primeru redčenj glede
na vso neto maso (87,99 m3 ) 1.089 SIT/m 3 (17,7 % potencialne vrednosti),
pri drevesih s prisotnimi znaki obarvanja in trohnobe (54,8 % celotne neto
mase) pa 1.988 SIT/m3 (32,7 % potencialne vrednosti) (BRAČ I Č 1998).
V gorskem smrekovem gozdu prihaja ob določenih predpostavkah do izredno visokih izgub zaradi mehanskih poškodb, ki postavljajo pod vprašaj
smiselnost koncepta redčenj (KOŠIR 1998).
Metoda, ki na podrtem drevju meri dejansko in potencialno sortimentacijo,
je natančnejša od metode z ocenjevanjem pričakovane sortimentacije.
Zaradi vpliva krojenja sekača, predvsem na sortimentacijo listavcev, bi bilo v
prihodnosti smiselno opraviti določanj e in merjenje potencialne sortimentacije na podrtem nerazrezanem drevesu, dejansko sortimentacijo pa opraviti
skupaj s sekače m in jo izmeriti po krojenju. Na ta nači n bi dobili rezultate, ki
so neodvisni od napak krojenja, po drugi strani pa bi tak pristop omogočal
zajemanje pomembnih podatkov o volumnu razvrednotenj. Prob l ematično
je opredeljevanje razvrednotenj v kategorijah gniloba (neustrezen izraz) in
rjavost, zato bi bilo potrebno v standardih jasno definirati pojme za različne
drevesne vrste, ki imajo različne poteke in reakcije na vdore gliv.
Zaradi kompleksnih mehanizmov drevesa in procesov po nastalih
mehanskih poškodbah so odzivi dreves med posameznimi vrstami in osebki
znotraj vrst (genotip) ter med rastišči (fenotip) zelo razl ični. Za racionalnost
gospodarjenja bi bilo potrebno v prihodnosti glede na vplivne faktorje (drevesna vrsta in njen kompartmentalizacijski potencial, način gospodarjenja
in pogostost posegov) ločiti pristope pri samem procesu pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov in opredeliti mejne vrednosti za vrsto in velikost
mehanskih poškodb na preostalih drevesih, ki ne povzročajo (glede na
intenzivnost gospodarjenja) izgub donosov; poudarek bi bil dan predvsem
mejnim vrednostim za drevo.
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Razvoj trohnobe iz
mehanske poškodbe - smreka
(a - na panju, b - na višini 3m)
(vse foto: Mitja Piškur)
Figure 1: Decay developement
from mechanical injury - fir (a on a stump, b - on the height 3
m) {all photo: Milja Piškur)
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Influence of Mechanical Tree lnjuries on the Value and Assortment Quality Structure
Summary
A share of the mechanically injured trees and an influence of wounds on the assortment quality structure
were surveyed in a thinned stand on a plot measuring 1.58ha. A stand consisting of tir, beech and spruce
trees (Abieti-Fagetum dinaricum typicum site) was heavily mechanically injured due to the wood harvesting
and road/skid trail constructions.
The share of mechanically inju red trees and its influence on the assortment quality structure and timber value
of selection cutting (harvesting intensity 23.4% vol.) as well as characteristics of wounds were surveyed.
The share of the mechanically injured trees, the wound surface in a tree, the total surface of the wounds
and the number of wounds per tree we re surveyed on the entire plot before and after harvesting operations.
The current and the potential assortment quality structure (according to a standard JUS, 1974) of the felled
trees was researched on a case study plot with a method used in Finland (KALLIO 1TAMMINEN 1974).
The causes of a decay were not assessed but it was presumed that the decay was a result of the bld
mechanical injuries.
After completing the wood harvesting operations, the share of trees with new mechanical injuries was
28.9 %, and 90.5% including the old ones, respectively.
Changes in the assortment quality structure were significant in spruce trees. Seven out of ten of them
have changed their assortment quality structure due to the effects of a decay (91 %of the total net volume).
The share of a quality class 1 saw logs decreased by 25.3 %, while the share of a pulpwood and quality
class 111 saw logs increased. The differencies are lower in fir trees. 18 out of 44 trees have changed their
assortment quality structure (42% of the total net volume).
Changes in the structure and a value of assortments were obvious in trees where the quality assortment
structure had been changed due to a wood decay after the mechanical injuries. The share of a pulpwood
increased by 15.3 % in spruce trees, by 1O % in fir trees and by 12.1% in conifers. The value of assortments
has decreased by 23.0 % or 2.153 SIT/m3 in spruce trees, by 13.8% or 1.175 SIT/m3 in fir trees and by 17.9%
or 1.583 SIT/m3 in conifers. 85% of the loss in value was concentrated in the first logs (8 to 1O m). The total
loss in value was 10.4% (877 SIT/m3) or 98.084 SIT. However, the value of wood and the assortment quality
structure in the beech were not influenced by the old mechanical injuries.
The strategies and guidelines regarding the problems of the mechanical injuries and their consequences
should be made. The values for the acceptable degrees of mechanically injured trees and for the characteristics of
mechanical injuries according to tree species and types of stands should be determined in forest management.
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Strokovne razprave
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Gospodarjenje z gozdom in d1vji petel in
Stanje na Kočevskem in prime1java 7.. A\ strijn
1\ ltrko PERUSL:K*, llubl!rt ZEILER"*
Izvleček:

Perušek. M .. Zeiler, H.: Gospodarjenje z gozdom in divji petelin, Stanje na Koče vskem in primerjava z Avstrijo. Gozdarski
vestnik, št. 3/2001. V s lovenšči ni , cit. lit. 42.
Prispevek obravnava stanje populacije divjega petelina in njegovega življenjskega prostora v Avstriji in na Kočevskem. Populacije
v glavnem povsod nazadujejo zaradi spremenjenih življenjskih razmer, ki so predvsem posledica gospodarjenja z gozdom in divjadjo.
Na Kočevske m se v gozdnogospodarskih in lovskogojitvenih načrti h divjega petelina že precej časa upošteva, vendar manjkajo
ustreznejši ukrepi za ohranitev te vrste. Avtorja predlagata smernice in ukrepe ter poudarjata pomen konkretnega dela na terenu.
Ključne

besede: divji petelin, Teu·ao urogallus L., gospodarjenje z gozdom, Kočevsko, Slovenija, Avstrija.

1 DIVJI PETELIN V SREDNJl EVROPI

1.1 Razvoj popu lacij e in situacija v srednji
Evropi

Divji petelinje prebivalec borealnih gozdov. V srednji in južni Evropi se zadržuje predvsem v visokogorju
v iglastih in mešanih gozdovih. Vezan je na star gozd,
kjer ima ženitveni prostor, ki ga imenuj emo rastišče,
in gozdne jase, kjer se prehranjuje z ja godi čevjem .
rlrani se predvsem s hrano rastlinskega izvora, le mlade
ptice v prvi h mesecih potrebujejo tudi hrano živalskega izvora. Za petelina sta znač il na poligamija in
gnezdenje na tleh. Povsod po Evropi je v glavnem stalnica, selijo se le populacije na Uralu (HAGEMEIER 1
BLAIR 1997, CRAMP 1994).
Kljub povečevanju deleža gozda v celotni srednj i
Evropi (TUCKER 1EVANS 1997) opažamo pri tipič n o
gozdni vrsti, kot je divji petelin, močno upadanje štev il čn osti populacije. V vseh srednjeevropskih državah
je divji petelin uvrščen na seznam ogroženih vrst. V
Nemčiji je vrsta prisotna predvsem na izoliranih območjih. Klaus in Bergmann (1994) sta l. 1994 za celotno
območje Nemčije ocenila števi l č nost; znašala je 1.1 OO
aktivnih petelinov. Razmeroma sklenjeno in manj ogroženo območje prisotnosti te vrste je na severnem robu
Alp na avstrijsko-bavarski meji, izven te regije pa je
obsežnejše območje prisotnosti le še v Schwarzwaldu.
V Švici seje po Martiju ( 1986) številčnost med letoma
1970 in 1985 zmanjšala s l.LOO na 600 petelinov. V
Češki republiki je divji petelin na robu izumrtja, številčnost pa se je s 1.1 OO ptic leta 1970 zmanjšala na manj

* M. P., univ. dipl. inž. gozd., ZGS, OE Kočevje, Rožna ul.
39, 1330 Kočevje
•• dr. H. Z., Steierische Landesjagerscbaft, Schwimmschulkai
88, 80!0 Graz, Avstrija
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kot 100 leta 1992 (KLAUS 1BERGMANN 1994). Na
Slovaškem je številčnost 2.300 ptic iz leta 1954 zdrsnila na 1.800 leta 1983 (SABADOS 1948), danes pa je
situacija verjetno še slabša. Za Italijo je De Franceschi
poleti leta 1994 š tevilčnost ptic ocenil med 6.500 in
9.000. Z izjemo alpskega prostora je območj e razširjenosti divjega petelina v srednji Evropi razmeroma
razdrobljeno (slika 1). Tveganje za izginotje izoliranih
populacij je veliko, dosedanji poskusi ponovne naselitve divjega petelina pa so bili neuspešni.
1.2 Stanje v Sloveniji

Najceloviteje je sliko o stanju divjega petelina v
Sloveniji dala raziskava v letih 1979-1 986 (ADAMIČ
1987). Vseh ra stišč je bilo 559, v pasu od nadmorske
višine 400 m do 1.800 m. Največ rastišč je bilo v Alpah
na nadmorskih višinah 1.000 do 1.400 m. Ponovitev
popisa je pokazala znatno upadanje populacij divjega
petelina. Največj i upad je bil v nižj ih nadmorskih višinah (ČAS 1999a,b).
1.3 Sta nje v Avstriji

Medtem ko veljajo populacije divjega petelina v
srednji Evropi že nekaj desetletij za močno ogrožene,
mnogi avtorj i v tem času govorijo še o stabilni populaciji v avstrijskem alpskem prostoru (FUSCHLBERGER 1956, GLUTZ 1 BAUER 1 BEZZEL 1973,
KLAUSetal. l989, HAFNER / HAFELLNER 1995).
Čeprav kaže, da ima alpski del srednj e Evrope trenutno
najvišje števi lo ptic divjega petelina in da gre za najbolj
sklenjeno območje prisotnosti, je vprašljivo, ali je ta
populacija res še vedno stabilna.
Popisi divjega petelina v izvedbi lovskih organizacij
v Avstriji so v letih 1966/67 prinesli podatke o l 0.000
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Slika 1: Razširjenost divjega petelina v srednji Evropi (o - poskusi naselitve, • - ostanki populacij) (prirejeno
po KLAUS et al. 1989)
aktivnih petelinih, leta 1983 o 11.135, leta 1992 pa o
10.679 petelinih. Čeprav teh številk ne moremo vzeti
za absolutno pravilne, pa nakazujejo razvojne težnje
populacije in dejstvo, da se razvoj populacije v Avstriji
razlikuje od razvoja v več ini srednjeevropskih držav.
Avstrija je trenutno tudi edina srednjeevropska država,
kjer divje peteline še vedno lovijo. Povp rečen letni
odstrel med letoma 1990 in 1997 je bil 486 petelinov.
Kot zanimivost pa navedimo letni odstrel petelinov
na območj u sedanje Avstrije okrog leta 1900, ki je bil
približno 7.000 divjih petelinov.
Čeprav so v času po drugi svetovni vojni za celotno
območje Avstrije ugotavljali stabilen razvoj populacije
divjega petelina, paje mogoče zaslediti opazne razlike
med posameznimi območji prisotnosti. Predvsem delne
populacije na robu sedanjega območja razširjenosti
po številčnosti močno upadajo. Populacije severno
od Donave so že skoraj izginile. Raziskava javnega
mnenja med 1.000 avstrijskimi lovci je pokazala, da
lovci divjega petelina uvrščajo med tri najbolj ogrožene avtohtone vrste (ZEILER 1996). Kot najpogostejši vzrok ogroženosti te vrste pa so navedli poslabšanje življenjskega prostora.
Po podatkih avstrijske gozdne inventure se je življenjski prostor divjega petelina dejansko v zadnjih 40
letih precej spremenil. Približno polovica avstrijskih
gozdov pripada malim gozdnim posestnikom (posest
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pod 200 ba, v povprečju okrog 7 ha površin), gre predvsem za kmečko posest. V malopovršinsko strukturiranem kmečkem gozdu so v preteklosti pasli in steljarili.
Taki gozdovi so divjemu petelinu nudili dobre pogoje.
V nasprotju z današnj im stanjem so prevladovali presvetljeni gozdovi z velikim deležem iglavcev in borovničevja. Zlasti v gozdovih malih posestnikov je zaloga
od 60-ih let stalno naraščala, letni etat pa leži precej
pod letnim prirastkom. Tako so se v zadnjih desetletj ih
številni gozdovi razvili v smer, ki divjemu petelinu
ne nudi ugodnih življenjskih razmer. Delež mlajših
razvojnih faz, ki so za divjega petelina manj primerne,
je v gozdu malih posestnikov nadpovp rečno visok.
Analiza situacije v Avstriji kaže očitne povezave
med deležem varovalnega gozda in tudi prevladuj očirni
iglastimi starimi sestoji v višjih legah z gostoto populacij divjega petelina (ZEILER 1GOSSOW 1BREUSS
1999). Varovalni gozdovi so že po naravi svetlejši in
več inoma starejši, kar je za divjega petelina pomembno. Varovalni gozdovi so neke vrste zatoč išča; če
želimo vrsto ohraniti, samo manjši ostanki primernega
življenjskega prostora ne zadoščajo.
2 ZGRADBA GOZDA fN DfVJT PETELIN

V starejši literaturi so avtmj i prebiralni gozd pogosto opisovali kot idealen gozd za divjega petelina.
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Danes je vedno več zagovornikov sistemov gozdnega
gospodarjenja z naravnim pomlajevanjem, kot sta prebiralno in skupinsko postopno gospodarjenje, celo v
Avstriji, kjer še vedno prevladuje golosečen način gospodarjenja z gozdom. Pogled v tip i čn e predele prebiral nega gozda v Švici in na Predarlberškem pa pokaže,
da prav tam številčnost populacij močno upada. Predarlberško je trenutno edina dežela v Avstriji, kjer lov
na divjega petelina ni več dovoljen. Razlaga o domnevno razli čnem vplivu prebiralnega gozda na divjega
petelina v preteklosti in danes je preprosta. Nekdanja
zgradba sestojev kot posledica več rab in m očn ej šega
poseganja v lesno zalogo se je znatno razlikovala od
današnjih prebiralnib gozdov z visoko lesno zalogo.
Iz takih gozdov svetloljubne rastline in živali, ki se
zadržujejo ob gozdnem robu in na jasah, izginjajo.
Da bi zadovoljili potrebe vrst, ki naseljujejo presvetljene stare gozdove ali faze razpadanja v pragozdu,
je treba te vidike vključiti v gospodarjenje z gozdom.
Kaže, da lahko ohranjamo visoko vrstno pestrost gozda
predvsem z ohranjanjem pomembnega deleža starega
gozda. Star gozd namreč na splošno nudi kakovostne
življenjske pogoje za številne gozdne vrste. Za ohrarntev divjega petelina je poleg starega gozda pomembno, da sestoji niso pregosti, da izvedemo ukrepe za
presvetljenost dovolj zgodaj in da je v pomladitvernh
jedrih opravljeno dovolj zgodnje redčenje.
3 STANJE POPULACIJE IN HABITATA DIVJEGA PETELlNA NA KOČEVSKO-RIBNIŠKEM
OBMOČJ1J

3.1 Divji petelin v preteklosti in sedanjosti

Na dinarskem območj u je situacija zaskrbljujoča.
divjega petelina se nahajajo na grebenih in
vrhovih gora, zato ru možnosti za umik v višje lege.
Situacija je slaba na Postojnskem, kjer je od 22 rastišč
ostalo le še šest aktivnih rastišč, na Kočevskem pa od
42le 15 (ČAS 1999b).
V gozdnogospodarskem načrtu za Auersbergovo
veleposest na Kočevskem, ki je obsegala okrog 18.000
ha in ki približno sovpada z današnjimi osrednjimi
rastišč i divjega petelina, je Hufuagel ( 1892) zapisal, da
divjega petelina na začetku devetnajstega stoletja tam
ni bilo. Pojavil se je šele v sedemdesetih letih devetnajstega stoletj a, ko je bil na posestvu uplenjen tudi
prvi petelin. Vzroki za izginotje petelina niso znani,
na ponovno pojavljanje pa so verjetno vplivale tedanje
družbene razmere. Po marčni revoluciji leta 1848 so
dobili nekdanji podložniki lastillnsko in lovno pravico.
Začelo se je večj e izkori ščanj e gozdov za pepeljiko,
Rasti šča
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Slika 2: Divji petelin potrebuje za prezimovanje skupine iglavcev
oglje in pridobivanje apna. Poseke so se postopoma
zarasle ali pa so jil1 posadili s smreko ali jelko. V tem
času so veliko lovili volkove, male zveri, uj ede in sove.
Skoraj so iztrebili jelenjad in medveda, iztrebili pa so
risa.
Hufnagel je uveljavi l prebiralen način gospodarjenja z gozdom. Naselitev jelenjadi na Postojnskem ter
drugod po Sloveniji v začetku 20. stoletja in ugodne
življenjske razmere so vplivale na porast populacije
te vrste. Nekdaj redka srnjad je postala pogosta, prav
tako medved.
Stanje divjega petelina v povojnem obdobju v Sloveniji in na Kočevskem nam kažejo podatki o odstrelu
(MIKULETIČ 1984), ki je stalno upadal, dokler niso
lovske organizacije v osemdesetih letih same zavarovale divjega petelina. Sedaj ga ščiti Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (1993).
Populacija divjega petelina upada tudi v sosednjem
Gorskem Kotarju (KLEPAC 1997).
3.2 Gozdno gospodarjenje

Hufnaglov gozdnogospodarski načrt iz leta 1892 je
bil prvi, ki je omenil divjega petelina. V posamezrnh
načrtih gospodarskih enot (GE) v osemdesetih letih so
bila že omenjena rastišča divjega petelina s smerillcami
za prepoved gradnje cest in sečnje od l. marca do konca
junija. V območnem načrtu za obdobj e 1990-2000 so
za divjega petelina opisani cilj, smernice in omejitve.
Načrt ne vključuje lovnega gospodarj enja v zvezi z
ohranitvUo divjega petelina. V načrtih gospodarskih
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enot so podrobneje opisani dodatni ukrepi, ki se nekoliko razlikujejo od enote do enote.
V gozdnogojitvenih načrtih so rasti šča divjega petelina redko omenjena. Kadar v gojitveni.h n ačrtih rev imi
vodje izlo č ijo rasti šče kot posebno negovalno enoto,
običaj no ukrepov ne predvidijo. Gre torej za pasiven
pristop.
Nekatera rastišča so na mejah krajevnih, gospodarskih enot, revirjev in v dveh do štirih oddelkih. Vse
to otežuje časovno in vsebinsko usklajevanje del. Na
Kočevskem je v načrtih gospodarskih enot divj i petelin
omenjen v 82 oddelkih, v detaljnih gozdnogojitvenih
n ačrti h pa manjkrat.
Oslabela drevesa jelke, s podlubniki napadene
smreke in sušeče gorske breste rev imi gozdruji odkazujejo običajno pozimi ali konec zime. Sledi sečnja, ki naj
bi bila po Odredbi o dodah1ih ukrepi h za preprečevanj e
širjenja in za zatiranje podlubnikov ( 1994) ko nčana do
30. 3. Zaradi neugodnih vremenskih razmer se sečnja
pogosto zav l eče v pomlad. Veliko s u šečih dreves je
na prisojnih legah, grebenih in vrhovih. Tako se lahko
zgodi, da izvajajo lastniki ali izvajalska podjetja seč njo
sušic v predelu rastišč v najbolj kri t i č n em obdobju za
divjega petelina, tj. od l. 3. do 30. 6. Občasno pa so
tudi redne sečnje na rast i šč ib ali njihovi neposredni
okolici ravno v tem času.
Gozdne vlake je treba izdelati pred sečnj o, kar je
običajno v prvi polovici leta. Gradnja vlak na širšem
območju rastišč lahko negativno vpliva na divjega petelina. Ob novozgrajen ih cestah in vlakah so sprva dobre
razmere za rast jagod ičevja, več inoma pa se brežine
kmalu obrasejo.
V osemdesetih letih je vitalnost jelke zelo upadla.
Tudi suše v zadnjem desetletju so povzročile moč no
sušenje jelke na grebenih in vrhovih. Sedaj imamo na
nekaterih rasti ščih divj ih petelinov presvetljene sestoje
z buj nim bukovim podmladkom. Na posameznih petelinj ih rastišč ih se pojavlja prebiralna zgradba.
Jelenjad močno objeda mladje in onemogoča vrast
jelke, plemenitih listavcev ter drugih vrst, zato so v
načrtih enot tudi na širšem območju rastišč predvidene
ograje. Po škotskih izkušnjah (MOSS et al. 2000) di vji
petelini ob preletu ne vidijo ograje in se vanjo zaletijo.
Ograje lahko delujejo tudi kot vaba, saj je v njih veliko
j agodičevja , ki ga je izven ograje manj ali ga sploh ni.
3.3 Lovno gospodarjenje

Za kočevsko-bel okrajn sko lovskogojitveno obmo182.558 ha izdeluje letne lovskogojitvene
n ačrte Zavod za gozdove Slovenije. V njih predvidi
tudi krmljenje divjadi.
čje velikosti
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V zadnjih štirih letih je bilo vsako leto planirano
dodajanje 1,944.000 kilogramov krme za zimsko in
preprečeval no krmljenje ter za krmo na mrboviščib.
Vsako leto lovske organizacije na tem o bmočju
v gozdove vnesejo še tri tone soli in izvedejo druge
ukrepe za izboljšanje razmer za lovno divjad.
Za nekatere zavarovane vrste so predvideni določeni ukrepi. Za divjega petelina jih je n ajveč v zadnjem
načrtu 2000/0 l. Ti so:
- ohranjanje starejšega gozda z višjo lesno zalogo ter
več odmrlega in podrtega drevja, kjer se poveča ponudba hrane in zaščita priljubljenih dreves, ter pospeševanje plodonosnega drevja in podrasti;
- zagotavljanje miru v času parjenja, gnezdenja in
vzgoje mladičev, tj. da se od začetka marca do konca
junija ne izvaja del v gozdu;
- ohranjanje in osnovanje gozdnih jas z bogato ponudbo jagodi čevja;
- prepoved krmljenja divjih praš i čev na nadmorski
višini nad 900 m;
- spremljanje aktivnosti in popis rastišč.
Pri lovskih organizacijah je po našem mnenju interes za divjega petelina mo čn o upadel tudi zato, ker
vrsta ni več na lovnem seznamu. Preže, krmi šča za
visoko divjad i11 solnice so lovci iz nižin premaknili v
višje ležeče gozdove. Posamezne objekte in krm i šča so
lovci postavili celo na sama rasti šča divjega petelina.
Na nekdaj najboljših rastišč ih , na Turnu, Sušnem bregu
ter Mošnevcu, Kaliči h, Slovenskem vrhu in še kje,
so ali so do nedavnega bili lovski objekti. Na širšem
obm očju rast i šč so krm i šča in mrhov i šča na Debelem
vrhu, Marinovcu, Medvedjaku. Vse te lokacije so v
nadmorskih višinah nad devetsto metrov in j ih v glavnem redno ali občasno oskrbujejo. Ostalih krmišč in
mrhovišč nad to višino pa je še nekaj na Goteniški gori,
Veliki gori, Stojni in na Rogu. Poleg jelenjadi in srnjadi
pridejo na krm i šča tudi jazbeci, kune, lisice, divj i praš i č i idr. Večja gostota teh vrst povečuje verjetnost, da
bodo uplenile tudi divjega petelina, kuro, jajca ali mladi če .

Populacija jelenjadi je v osrednjem delu še vedno
preštevilna, saj z objedanjem on emogoča vrast nosilnih
drevesnih vrst na posameznih rastišč ih (npr. jelke),
plemenitih listavcev in minoritetnih drevesnih vrst.
Verjetno jelenjad močno vpliva tudi na gm1ovja in zelišča . Prej pogosto prisoten navadni malinjak (Rubus
idaeus) je na primer postal precej redka rast! ina.
Suše so v zadnjih letih pov zroč ile pogostejše obrode
bukve, kar je vplivalo na narnnožitev malih sesalcev
in po s l edičn o njihovih plenilcev ter tudi medveda.
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Medvedeva priljubljena jed so tudi mravlji čne bube.
Medved mravljišče razdre in s tem pogosto povzroči
njegov propad. Divj i petelini in še posebej kebčki nujno
potrebujejo beljakovinsko hrano v prvih mesecih, ki
jo lahko dobijo tudi na mravljiščih (ADAMIČ 1987,
MIKULETlČ 1984).
Redna vakcinacija lisic proti steklini je vplivala na
povečano gostoto te vrste. Na Auersbergovem posestvu so med letoma 1853 in 1892 uplenili povprečno
1,29 malih zveri na sto hektarjev (HUFNAGEL 1892),
medtem ko je bilo v kočevsko-belokrajnskem LGO
v lovskem letu 1997/98 uplenjenih 2,23 malih zveri
(kuna zlatica in bel ica, jazbec, lisica) na sto hektarjev.
Iz teh podatkov lahko zelo grobo sklepamo, da so bile
omenjene zveri včasi h redkejše.

\ \ stnju

6. vzgajati in oblikovati skupine ig1avcev na rastiščih
ali v njihovi bližini za prenočevanje in prezimovanje (predvsem jelka in srnreka);
7. na širšem območju rast i šč osnovati jase velikosti
0,5-1 ha, ki jih vsaj za deset let prepustimo naravni
sukcesiji;
8. ne postavljati ograj bližje kot 1 km od centra rastišča ; vidno označi ti nove in obstoječe ograje na
širšem območj u rasti šč;
9. odstraniti vsa krmišča , solnice, mrhovišča, druge
lovske objekte in vse ostale objekte iz radija en
kilometer od centra rastišča (živega ali opuščenega
do 20 let);
1O. z odstrelom zmanjšati število plenilcev, kot so divji
prašič, lisica, jazbec, kuna beli ca in zlatica, ter konkurentov, kot sta jelenjad in medved.

4 UKREPI ZA OHRANITEV DIVJEGA PETELI NA

4.1 Predlog smernic in ukrepov na
ribniškem območju

kočevsko

Predlagamo aktiven pristop za ohranitev divjega
petelina. Lahko upoštevamo usmeritve, ki jih predlaga
OBF (Osterreichische Bundesforste). Usmetjanje razvoja življenjskega prostora divjega petelina je potrebno
vključiti v vse ravni gozdnogospodarskega in lovskogojitvenega načrtovanja ter v izvedbo del. Smernice
kot izh od i šče za delo z gozdom in divjadjo so že znane
(ADAMIČ 1987). Potrebno je pristopiti k bolj podrobnim ukrepom na rasti šč ih. Vse te usmeritve lahko
združimo v naslednje:
l. na rastišč ih ter širšem območju življenjskega prostora divjega petelina zagotoviti pretežno skupinsko
postopno gospodarjenje z jasami, starim gozdom
brez ali z manj polnilnega sloja in skupinami iglavcev;
2. izvajati dela v poletnem in jesenskem obdobju (od
30. 6. do visokega snega oziroma l. 3.), naprezimovali šč ih divjih petelinov ne izvajati del od l. 12.
do l. 3.;
3. na rastiščih in v bližnji okolici na površini približno
30 ha posekati veči no polnilnega sloja bukve in
deloma iglavcev, v centru rastišča posekati ves polnilJli sloj na površini približno 2-3 ha, drugod vzdrževati koridorje za prelet ter izvajati gozdni red
zaradi talne prehodnosti;
4. na območju rasti šč redči ti letvenjake in drogovnjake
močne jakosti, kjer bo razdalja med drevesi po redčenju za eno širino krošnje oziroma najmanj 2 m;
5. na ras ti šču izvajati dela v poletnem in jesenskem
obdobju takrat, ko so le ta potrebna (lahko tudi
pogosteje kot drugod);
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4.2 Primer avstrijskih državnih gozdov
Za velikopovršinsko izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskega prostora divjega petelina je Inštitut za
biologijo divjadi in lovno gospodarjenje (lWJ -Institut
fti r Wildbiologie und Jagdwirtschaft) skupaj z Avstrijskimi zvezn imi gozdovi (OBF- Osterreichische Bundesforste) oblikoval upravljavski načrt (leiler 2000).
OBF trenutno upravlja gospodarjenje z gozdom na približno 15 % avstrijskih gozdnih površin. Inštitut je
izvedel analizo izbranih površin v osmih revirjih s približno 250 oddelki. Na podlagi te analize so sodelavci
pri projektu oblikovali konkretne predloge za ukrepe.
Po razpravi s pristoj nimi revimirni gozdarji so oblikovali smernice. V okviru gozdnogospodarskega n ačrto
vanja pripravi ČlBF ukrepe za rabo in pomlajevanje,
zato je pomembno, da vključ ijo smernice za ohranjanje
divjega petelina že v tej fazi. Za namen gozdnogospodarskega načrtovanja, ki ga pri ČlBF vodijo centralno,
so vsa ra stišča in druge površine, pomembne za gozdne
kure, vnesli tudi v kartografska gradiva. Ker ni mogoče,
da bi na celotni gozdni površini OBF upoštevali potrebe te vrste, so v vsakem revirju izločili eno jedrno
ob močj e za divjega petelina. Jedrna območja so posebej primerni življenjski prostori za divjega petelina,
vel iki približno 150 ha. Ne gre za zavarovana območja,
na katerih bi bili vsi gozdarski ukrepi prepovedani.
Gospodatjenje z gozdom je zaželeno, seveda s prilagoditvami cilju ohranitve življenjskega prostora divjega petelina. Jedrna območja imajo funkcijo izvornega
habitata za poselitev novih območij. V vsakem revitju
so i zloči li tudi nekaj jedrnih celic velikosti približno 30
ha. Te celice sovpadajo z rastišči in so namenjene njihovi ohranitvi. Tudi za jedrne celice velja, da gozdar14 3
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ski ukrepi v njih niso prepovedani, seveda ob pogoju,
da je ohranitev življenjskega prostora vključena med
prioritetne cilje. Ugotovili so, da je veliko ukrepov
za ohranitev življenjskega prostora možno združiti z
gozdnogospodarskimi ukrepi. Jedma območja obsegajo po posameznem gozdnem obratu od enega do dva
odstotka gospodarskega gozda. Na jedrnih območjih bo
OBF pri gospodarjenju z gozdom upošteval naslednje
usmeritve:
l. kar najdlje ohranjati pomembne sestoje starega
gozda;
2. splošno podaljšati obhodne dobe na jedrnih območjih;

3. po možnosti znižati sklep krošenj (0,5 do 0,7);
4. ohranjati možnosti za letenje v sestoju z redčenjem
in svetlitvenimi sečnjami,
5. pomlajevanje uvajati postopno, mladovje naj ne bo
preveč gosto, po potrebi izvajati zgodnja redčenja
zaradi ohranjanja talne prehodnosti za ptice;
6. pospeševati ugodne razmere za razvoj talne vegetacije;
7. povečati pestrost zgradbe, delež gozdnega roba (s
sečnjo manjših jeder oz. skupin dreves);
8. odstranjevati veje in vrhače po posegih, oblikovati
kupe zaradi talne prehodnosti;
9. spremeniti cilje najedmih območjih, ohranjanje življenjskega prostora ima prednost pred donosom s
sečnjo in prodajo lesa.

Kočevskem

in primerjava z Avstrij o

lj ive in občutljive (prim. MARTI 1986, KLAUS / BERGMANN 1994).
Strokovne literature na temo upadanja številčnosti
populacij divjega petelina ni malo (EIBERLE 1979,
PSErNER 1983, ADAMIČ 1987, SCHRODER 1ZEIMENTZ 1FELDNER 1982). Koncepti za planiranje in
ukrepe so znani že iz zgodnjih 80-ih Jet, kar pa ni ustavilo nadaljnjega upadanja vrste. Zato se zdi pomembno
tudi spoznanje, da samo evidentiranje upada števil čno
sti populacij te vrste skozi desetletja ni dovolj.
Pomemben korak je zato prehod od teorije k praksi.
Izkušnje v Avstriji so opozorile, da je pomembno predlagati ukrepe za točno določene predele gozda in o
njih razpravljati s pristojnim gozdatjem. Pri oblikovanju predlogov ukrepov je treba upoštevati tako spoznanja o ekologiji vrste kot tudi gospodarske in gozdnotehnične vidike. V večini primerov se gozdarji zavedajo,
da se življenjski prostor divjega petelina poslabšuje.
Ker pa se bojijo storiti kaj narobe, pogosto sploh ne
ukrepajo. Tako gre velikokrat tudi za to, da s pogovorom razloge za tako bojazen odstranimo in vključimo
lokalno poznavanje situacije. Kdor se zaveda, da z gozdnogojitven imi ukrepi oblikuje tudi življenjski prostor
prosto živečih živali, bo o posledicah teh ukrepov več
razmišljal. Pri tem lahko imajo pomembno vlogo tudi
tako imenovani vzorčni revirji. Strokovna ekskmzija v
gozd, v katerem revimi gozdar uspešno izvaja divjemu petelinu prilagojeno gojenje gozdov, lahko na
gozdarj e s podobno problematiko v njihovih gozdovih

S SKLEPNE UGOTOVITVE

Gozdovi so ekosistemi, ki se stalno spreminjajo.
Zato ohranjanje življenjskega prostora ne sme biti
poskus ohranjanja trenutnega stanja. Zavedati se
moramo, da vsak poseg v gozdni ekosistem hkrati
vpliva na življenjske razmere mnogih živalskih vrst, ki
so sestavni del tega ekosistema. Gozdar lahko zato pri
ukrepih poskuša upoštevati tudi prosto živeče živali.
Divji petelinje simbol, kije že od nekdaj tesno povezan
z gozdom in kasneje z gozdarstvom. Tudi od gozdatjev
pa bo odvisno, ali bomo tej vrsti omogočili obstoj v
prihodnosti.
Primeri iz Avstrije kažejo, daje s pomočjo prilagojenega gojenja gozdov mogoče oblikovati ustrezen življenjski habitat za divjega petelina in do seč i visoko
gostoto te vrste v gospodarskem gozdu (SCHATZ
1992, FURST 1993). Pomembno paje tudi preprečiti
fragmentacijo areala razširjenosti na izolirane otoke
(ADAMIČ 1987), saj so izolirane populacije bolj ran-
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Slika 3: Na rastiščih potrebuje petelin dobro taJno prehodnost (obe foto: Mirko Perušek)
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Perušek. M., Zeiler, H.: Gospodarjenje z gozdom in divji petelin. Stanje na

vpliva močneje kot vsa teorija (SCHATZ 1992, FURST
1993).
Pojavlja se vprašanje, ali bomo ohranili divjega petelina na Kočevskem . V gozdarskih in lovskih načrtih je
divj i petelin našel svoje mesto, dejansko pa se je izvedlo malo ukrepov za njegovo ohranitev. Večina sprememb gozda je šla prav v nasprotno smer po zaslugi
narave, človeka ali obeh. Sestoji so se presvetliti, pojavil se je polnilni sloj, predvsem bukve. Ponekod se
daje prednost prebiralnemu gospodarjenju, ki divjemu
petelinu ne ustreza najbolje (KLADNIK 1981).
Verjetno so delni kazalci nazadovanj a populacije
tudi vedenjsko moteni in poginuli osebki te vrste, ki so
bili na Kočevskem opaženi v zadnjih letih. Pri majhnih
populacijah prihaja do inbridinga in s tem zmanjševanja genetske pestrosti populacije.
Gozdovi na Kočevskem so v veliki meri v državni
lasti, zato bi v njih lažje uveljavi li strokovne smernice in ukrepe kot v zasebnih gozdovih. Poleg tega
je večina rastišč na območju gojitvenih l ovišč, kjer bi
lažje izvajali naravovarstvene smernice. Potrebujemo
voljo, znanje in usklajeno delovanje vseh gozdarjev,
lastnikov gozdov in lovcev ter obiskovalcev gozdov.

6

POVZETEK

Divji petelin je vrsta, ki v srednji Evropi po štev i l čnosti in velikosti areala upada. Z mnogih robnih
območij in predvsem nižjih nadmorskih višin je že
izginil. Razmeroma stabilna populacija je v avstrijskem
alpskem prostoru, kjer je vrsta še na lovnem seznamu.
Predvsem v drobno posestniških gozdovih, kjer se je
prenehalo s pašo in kjer se lesna zaloga povečuje, je
divji petelin izginil. V presvet lj enih varovalnih gozdovih in starejših sestoj ih višjih legje populacija divjega
petelina še stabilna.
Za ohranitev te vrste je zelo pomembna zgradba
gozda, saj mora biti dovolj presvetlj euih sestojev s
starim drevjem ter hkrati tudi jas z jagod i čevjem.
Divji petelini so bili na Kočevskem pogosti pred
sto leti, verjetno zaradi načina gospodarjenja z gozdom
in divjadjo. V gozdu je bilo več vrzeli, starih sestojev
in manj zveri ter jelenjadi. S presvetlitvijo sestojev na
večji površini, ter s pospeševanjem parkljaste divjadi
s km1ljenjem celo na rastišči h al i v nj ihovi bližini je
populacija divjega petelina zače la nazadovati. Lovci
in gozdarji so pred dvema desetletjema opozorili na
izginjanje petelina, prenehali z odstrelom in začel i divjega petelina omenjati v načrtih. Konkretnih rezultatov
zaenkrat ni bilo, stanje se le poslabšuje.

GozdV 59 (200 1) 3

Kočevskem

in primerjava z Avstrijo

Dejansko upoštevanje divjega petelina v praksi je
razmeroma skronmo, predvsem zaradi nepoznavanja
vrste in njenih zahtev ter povezav z drugimi vrstami.
Občasno se dela v gozdu izvajajo tudi v za petelina
najbolj ob ču tlj ivem obdobj u. Divj i petelin in njegova
rastišča so omenjeni v načrtih gospodarskih enot, manj
pa v gozdnogojitvenih načrtih. V letnih lovskogojitvenih načrtih se petelin in njegovo varstvo omenjata,
ni pa celovitega pristopa za vzpostavitev primernih
prehranjevalnih verig s prenehanjem krmljenja ter z
večjim odstrelom nekaterih vrst.
Ukrepi za ohrani tev divjega petelina morajo biti
usklajeni na vseh ravneh načtiovanja in izvajanja. Še
posebej je tu pomembna vsakoletna skrb za divjega
petelina. Na terenu paje najbolj pomembno delo revirnih gozdarjev, vse od njihovega poznavanja vrste in
njenih zahtev do primernega posega na rastišč ih in v
njihovi bližini. Smiselno bi bilo določiti jedma območja za divjega petelina, kjer bi s prilagojenim gospodatjenjem oblikovali ugodne življenjske razmere za to
vrsto.
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Poškodbe zaradi žleda v Hrušici in Nanosu1
Edvard REBULA*
Izvleček:

Rebula, E.: Poškodbe zaradi žleda v Hrušici in Nanosu. Gozdarski vestnik, št. 3/2001. V sl ovenščini , cit. lit. 27.
V raziskavi proučuj emo posledice delovanja žleda na drevje. Posebno nas zanimajo dejavniki, ki vplivajo na obseg poškodb in
njihovo sestavo. Raziskava še ni končana. Skoraj dokončno so obdelani podatki o deležih poškodovanega drevja in dejavnikih, ki
nanje vplivajo. Zato bomo tu poročali le o teh ugotovitvah.
Ključne

besede: žled, poškodba drevja, žledolom, Hrušica, Nanos.

UVOD, PROBLEMATIKA IN CILJI RAZISKAVE

Žled je velika nadloga, ki vsakih nekaj let pustoši po
naših gozdovih. Poškoduje mnogo drevja, moti gospodarjenje z gozdovi in povzroča ogromne škode. Na
nekaterih območjih nastaja žled skoraj vsako leto in od
muhavosti vremena, vetra in majhne spremembe temperature je odvisno, kako debel bo, ali se bo otoplilo in
bo žled odpadel z drevja ali pa se bo neznatno ohladilo
in bo žled prešel v moker sneg. Žled je zlasti pogost na
stiku mediteranskega in alpskega ter celinskega podnebja v območju od Trnovskega gozda do Javornikov.
Nastaja prav vsako leto, vsaj vsako desetletje pa doseže
katastrofalne razsežnosti. Taki so bili žledi v začetku
petdesetih let na Krasu in v idrijskih gozdovih, v letih
1965-1969 po celi Notranjski in delu Dolenjske, 1975
l. v predelu Nanosa in Hrušice. Leta 1980 je pustošil
znani žled v Brkinib in na Idrijskem, leta 1996 in 1997
paje žled pustošil po vsej Sloveniji in tudi ta ni prizanesel gozdovom na Notranjskem.
Meteorološke pogoje za nastanek žleda poznamo
(TRONTELJ 1997). Nekoliko je obdelana statika drevesa (SOČAN 1989, MLINŠEK 1969). Poznamo zunanje meje razprostranjenosti vsakokratnega žleda. Poznamo tudi sumarne podatke o ko liči n i in vrsti poškodovanega drevja (BLEIWEIS 1983, JAKŠA 1997,
RADINJA 1983, ŠIFRER 1989). Premalo pa vemo o
podrobni prostorski (vodoravni in navpični) razporeditvi in intenzivnosti (deležu, količini) poškodovanega
drevja (v nadaljevanju: žledoloma), njegovi sestavi.
Podrobneje sta to pri nas obravnavala Brinar (1954)
in Pišlar ( 1971) za idrijske gozdove. O pogostosti poškodb, tako po drevesnib vrstah kot po debelini, o vsoti
škode v daljšem razdobju in s tem povezani stopnji

* dr. E. R., univ. dipl. inž. gozd., Kraigherjeva 4, 6230 Postojna, SLO
1
Prispevek je bil predstavljen na posvetovanju Vpliv mehanskih poškodovanj na rast drevesa in kakovost lesa, 23. Il. 2000
v Ljubljani
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tveganja pri gospodarjenju z gozdovi vemo premalo.
Skoraj nič pa ne vemo o gozdnogospodarskih dejavnikih (lesna zaloga, njena sestava, horizontalen in vertikalen sklep krošenj, dolžina in obraščenost drevja,
ras tišče ipd.), ki na vse to vplivajo in kako vplivajo
ob žledu v naših sestojnih in drugih okol i ščinah. Ta
raziskava naj bi nekoliko zapolnila to praznino. Zato so
njeni cilji z natančno in ustrezno obdelavo vseh informacij (popolna premerba, evidence sečenj in gojitvenih
del, sečnospravilni in detajlni gojitveni načtti, karte,
kronike, spomin ipd.) ugotoviti:
l. Obseg in sestavo žledoloma, njegovo prostorsko
in dmge razporeditve (po nadmorskih višinah, gospodarskih in tarifnih razredih ipd.), koncentracije lesa ter
pogostnost in nevarnost žleda (ogroženost, tveganje).
2. Kateri dejavniki (višina lesne zaloge in njena
sestava, višina drevja, kakovost rastišča, nadmorska
višina, ekspozicija, naklon, tarifni razred, rastišče ipd.)
vplivajo na velikost poškodb in kako.
3. Pozneje bomo obdelali še: statiko drevesa ob
žledu in dinamične obremenitve zaradi vetra, žled kot
vremenski pojav, predvsem pogostost žleda, prostorsko
in višinsko razporeditev intenzitete (debeline) žleda
(epicenter), škode zaradi žleda, vpliv žleda na gojenje
gozdov, gojitvene posledice zaradi žleda, spremembe
ureditven ih načrtov. Od obravnavanega žleda je minilo
25 let, za njim je ostalo 1OO ha nasadov in kakih 500
ba presvetljen ih sestoj ev. Zato je sedaj primeren čas za
proučitev vseh takratnih ukrepov.
Raziskava še ni končana . Obdelani so le deleži žledoloma. Zato vsebuje to poročilo le dosedanje ugotovitve
iz obdelave žledoloma v revirjih Hmšica in Nanos.
2 ZAKAJRAZISKOVATIŽLEDOLOMVREVIRJIH NANOS IN HRUŠICA?

Gozdovi v obravnavanih revirjih pokrivajo razgiban kraški svet središča plano te Hmšica. Segajo proti
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Rebu la. E.: Poškodbe zaradi žleda \ Hruš1ci m Nanosu
Preglednica 1: Lesna zaloga, njena sestava, prirastek in etat
Revir
Hrušica
Nanos
Skupaj

Površina
(ha)
1.076
1.151
2.227

Lesna zaloga (ml/ha)
Sl..-upaj
fgl.
List.
277
212
65
237
68
305
224
67
291

Delež v les. z. (%)
Jelka Smreka
List.
Il
24
65
74
4
22
70
7
23

Nanosu do nadmorske višine 1.250 m, zajemajo čmjav
ske doline z najnižjimi nadmorskimi višinami okoli 600
m, se razprostirajo južno od starorimske postojanke
in srednjeveške poštne postaje na Hrušici Uužno pod
njo je obrambni zid limes) in pokrivajo zelo razgiban
svet na vzhodu do hriba sv. Lovrenca. Gre pretežno za
dinarske gozdove bukve in jelke s primesjo smreke in
javorja, kije obilnejša na posameznih rastišč ih. Zaradi
lege gozdov ob že v času Rimljanov zelo prometni cesti
na eni strani in jamborski cesti. na drugi, bližine Trsta,
Gorice in drugih potrošnikov so bili gozdovi že zelo
zgodaj odprti in izkoriščani . Kljub temu je bila njihova drevesna sestava vse do žleda leta 1975 skoraj
popolnoma naravna. Večji nasadi smreke so nastali
po temu neurju. Nekaj najpomembnejših podatkov o
stanju gozdov l. 1972 smo prikazali v preglednici l.
V navedenih revirjih je bila prva cenitev gozdov
narejena leta 1862, za potrebe odprave servitutov. Prvi
gozdnogospodarski načrt pa je bil izdelan leta 1883.
Leta 1972 je bila izvedena popolna premerba vseh
dreves na celi površini. Na žalost zadnja. Osnovna enota
premerbe je bil odsek. Ločeno so izkazovali podatke
za jelko, smreko in ostale iglavce. Pri listavcib so l oči l i
bukev, javor in ostale listavce. Za vsak odsek in drevesno vrsto so izkazali tudi lesno maso. Za njen izračun
so uporabili prilagojene Alganove, Scbaefferjeve ter
vmesne (Čoklove) tarife. Vsa površina je bila podrobno fitocenološko kartirana. Gozdovi so bili razporejeni v 7 gospodarskih razredov. Na osnovi teh meritev
in proučevanj so izdelali ureditveni načrt za razdobje
1973-1982. Ta načrt je bil že sedmi take vrste. Zato so
na razpolago podrobni podatki o lesnem fondu.
V obeh revirjih so po letu 1970 za vsak ukrep v
gozdu izdelali detajlni sečnospravilni in gojitveni načrt.
Na odgovarjajočih kartah je prikazan prostorski razpored ukrepov. Zaradi odkazila po seč nospravi lnib enotah
so na razpolago podatki o posekanem lesu po enotah s
prostorsko razporeditvijo v kartah. Vzorno so vodeni
evidenca sečenj in gojitvenih del po odsekih ter seštevki na vseh višjih nivojih. V evidenci sečenj je označena tudi vrsta sečnje ali njen vzrok (npr. žled). Na razpolago so tudi kronike. To vse velja tudi za vse sečnje
in sanacijo žledoloma iz leta 1975, ker je bilo vsako
posekana drevo predhodno odkazano.
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Prirastek (m'lha)
Ig!.
List.
5,12
3 35
4,43
2,69
4 76
3.00

Etat (m'/ha)
!gi.
List.
5 14
1 79
6,07
1,67
1,73
5 80

Žledolom leta 1975 je trajal dobrih 48 ur. Začel je
17. novembra proti večeru in prenehal 19. novembra
ponoči . Lomiti in podirati je začel že v noči na 18.
november, najhuje pa je bilo popoldne 18. in v noči na
19. november, ko se je žledu pridružil še (šibek) veter.
Očividci so pripovedovali, daje pokalo, kot bi streljali
s topovi. V nekaj urah je žled povzroč i l razdejanje,
ki je razvidno v preglednici 2. Polomil je za 4 letne
etate drevja. Jakost poškodb na 1 ba je dosegala tudi
preko 150 mlfba. Žled je popolnoma ogolil okoli 60 ha
gozda, ki ga je bilo potrebno pogozditi.
Zaradi ogromne koli čine žledoloma, njegovih velikih koncentracij na posameznih cestah, pomanjkanja
cest in vlak, omejenega števila ljudi in strojev (čeprav
so sanacijo žledoloma izvajali delavci in strokovnjaki
iz celega gozdnega gospodarstva) idr. je bil takoj sprejet
sklep, da se odkaže in poseka le naj bolj poškodovana
drevesa, vsa tista, ki ne bi dočakala (bi se posušila
ali pa bi toliko strohnela, da bi bila škoda prevelika)
naslednje sečnje v 4-5 letih. Tako je ostalo še precej
poškodovanih dreves, največ listavcev z malo polomljenimi vejami in vrhovi, ki jih niso posekali takoj.
V preglednici 2 in v vsej poznejši obdelavi podatkov so zajeta le drevesa, ki so bila odkazana takoj in
posekana v l. 1976 in 1977. Dejansko je žled poškodoval nekoliko več drevja. Tudi podatki o pogozdovanju
zaradi žleda ogolelih površin v tabeli niso popolni.
Zajemajo pogozdovanja v letih 1976-1979. V njih je
kakih 20 ba površin, ki so bile že pred žledom pripravljene za pogozdovanje. Te pomanjkljivosti pa bistveno
ne motijo naše obdelave.
Obravnavani žled je zajel širše območje in je segel
tudi v sosednje revi rje. S kart deležev žledoloma pa je
razvidno, daje bil center (žarišče, naj večje poškodbe)
žledoloma na meji med revirjema Nanos in Hrušica in
da je vpliv žleda z razdaljo od tod slabel. V teb revirjib
so bile poškodbe največje, tu so tudi največje razlike
Preglednica 2: Žledolom v Hrušici in Nanosu leta 1975
Revir

Posckano drevje
(ml)
List. Skupaj
htl.
Nanos J 7.900 5.345 23.245
Hrušica 34.930 6.823 41.753
Skupaj 52.830 J 2.168 64.998

Posekano drevje
(m3/ha)
Ig!. List. Sl..-upaj
15,5 4,6 20,1
32 5 6,3 38,8
23,7 5,5 29 2

Saditev
(ha)
51.23
51 95
103.18
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v nadmorskih višinah, lesnih zalogah, mešanosti drevesnih vrst ipd., zato menimo, da bomo v obravnavanih revirjih lahko izsledili vse zakonitosti o delovanju žleda. Hkrati pa so razmere tu dovolj pestre in
reprezentančne, da bomo lahko ugotovljene zakonitosti
posplošili na vse podobne gozdove.
Še en razlog je, ki govori v prid obdelave teh revirjev. Avtorraziskave je sodeloval pri sanaciji žledoloma.
Spominja se, kako je takrat izgledalo, kako smo ukrepali, kakšni dokumenti so takrat nastajali, kdo je pri
tem sodeloval, in tudi ve, kje in pri kom bi se danes
lahko našlo potrebne podatke.

6 - zahodna in
7- vrh.
Podobno smo po oceni na karti graduirali tudi
naklon (stnuiuo). Kombinirali smo ga z izpostavljenostjo (vetru). Stopnje so naslednje:
1 - dolina, ravno;
2 - dolina, vrtačasto, valovito;
3 - položno, naklon do 20 %;
4- strmo (20-40 %) v zavetju (žleb);
5- zelo strmo (nad 40 %), v zave~u;
6- strmo, izpostavljeno (greben);
7 - zelo strmo, izpostavljeno (greben, vrh).

3 NAČIN DELA

Za pričujočo raziskavo smo najprej iz podatkov
popolne premerbe l. 1972 zbrali podatke o številu drevja
in lesnih zalogah za vsak odsek posebej. Število drevja
in lesne zaloge smo zbirali po debelinskih stopnjah in
razširjenih debelinskih razredih (DR), kot je v navadi
pri urejanju gozdov. Podatke smo zbrali ločeno za jelko,
smreko in listavce skupaj. Izračw1ali smo deleže posameznih drevesnih vrst, deleže po DR in kubaturo povprečnih dreves za obravnavane drevesne vrste in tudi po
DR. Deleže smo računali z lesnimi zalogami. Za vsak
odsek in drevesno vrsto smo izračunali tudi sestavo
lesne zaloge po DR. V odsekih, kjer so sekali v letih
1973-1975, od inventure do žleda, smo to upoštevali in
ugotovili novo stanje tako, da smo od podatkov izmere
odšteli sečnjo. Poleg navedenih podatkov smo iz ureditvenih načrtov, sečnospravi lnih in gojitvenih načrtov,
posebne karte pogozdovanj zaradi žleda ogolelih površin in drugih kart zbrali še druge podatke o rastišču in
legi odseka in njegovih delov, reliefu, naklonu, ekspoziciji, nadmorski in relativni višini ipd.
Nadmorsko višino smo podajali kot absolutno (od
morske gladine) in relativno, od najnižje točke (doline)
v so seščini. Relativna višina ni prispevala k pojasnitvi
stanja, zato smo jo opustili. Višino (V) odseka smo
podajali tudi z razliko od vertikalnega centra (žari šča)
žledoloma. To žari šče smo ocenili na nadmorski višini
850 m.
Določ itev ekspozicije je bila dokaj težavna, saj
je večina odsekov nagnjena v različn e smeri. Za naš
namen smo določili pretežno ekspozicijo. Ocenili smo
jo na karti in jo gradu irali po naslednjih stopnjah:
l - vzhodna (V),
2 - severovzhodna (SV),
3 - severna in jugovzhodna (S in N),
4 -južna (J),
5 - severno- in jugozahodna (SZ in JZ),
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Pri obdelavi smo ponekod upoštevali skupen vpliv
ekspozicije in naklona. To smo dosegli z zrnnožkom
stopenj ekspozicije in naklona (EN= Ex N).
Iz evidence sečenj srno ravno tako zbrali podatke o
številu drevja po drevesnih vrstah, debelinskih stopnjah
in razredih. Lesne zaloge žledoloma smo izračunali.
Tudi za te smo izračunali enake deleže in povprečj a
kot za podatke inventure. Skupno smo za vsak odsek
vnesli 131 podatkov o lesni zalogi in sečnji. Izračunali
smo jih še okoli 180. Tako smo imeli za vsak odsek
okoli 31 Opodatkov, ki so označevali lego, kakovost in
druge znač ilnosti rastišča, zn ač ilnosti drevja v sestoju
in žledoloma.
Za nadaljnjo obdelavo smo predpostavili, da bo najboljši in tudi zadosten kazalec poškodovanosti delež
poškodovanega drevja, lo če no za iglavce (DPI) in listavce (DPL). Deleže smo račun al i ločeno za drevesne
vrste, po debelinskih stopnjah in po DR ter povprečja
za ves odsek.
V obdelavah podatkov za odsek smo iskali zakonitosti in dejavnike, ki vplivajo na delež žledoloma. Podrobnejšo pojasnitev obdelav bomo prikazali ob podajanju ugotovitev posameznih obdelav.
Do sedaj smo obdelali podatke o deležih poškodovanega drevja. Kaže, da so dejansko najboljši kazalec
poškodb, niso pa zadosten. Zato bo potrebno obdelati
še količine žledoloma, površine pogozdovanj in poiskati zakonitosti, ki se tam pojavljajo.
4 UGOTOVITVE RAZISKAVE

4.1 Splošno
Vsi podatki, ki jih navajamo v ugotovitvah, so ali
vsote ali pa aritmetične (netehtane) sredine odgovorjajočih podatkov za odsek.
Zbir ali najbolj zgoščen prikaz žledoloma je prikazan v preglednici 3.
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Pr~glcdmca 3: Kubatura, debelinska sestava in delež poškodovanega drevja leta 1975 v revirjib Nanos in Hrušica

Deb. Kub. dr. (m3) Index
Sestava dre'1a (%) Del. p.
raz. SestQj_ Zled. p. dr. SestQj Pošk. [ndex d.J.o/ol
1
4
2 l 3
8
5 l 6 l 7
I G LAV C I
1
0,26 0.33
127
12
18
150
15
u 1,45 1,40 97 55 65 LIS 19
fll 3,14
2 98
95
33
17
52
10
Vsi 1,04 o98
94
100
100
16
LI S T AVC I
1 0,16
o 16 100 41
63
154
13
LI
1,19
1.12
94
52
31
60
s
1,72
JU 2,69
64
86
6
7
8
Vsi 0,35
033
94
100
100
Il

V drugem do četrtem stolpcu preglednice so podatki
o povprečn i kubaturi drevesa. V drugem so podatki
o povprečni kubaturi dreves v sestoju pred žledom,
v tretjem so povpreč n e kubature dreves žledoloma,
v četrtem pa so podani indeksi pov p reč ne kubature
poškodovanih dreves (razmerje stolpcev 3/4). Vidimo,
da žled lomi ali podira v povprečju nekoliko drobnejša
drevesa, kot so v sestoju. Pri drobnejšem drevju iglavcev -1. DR - lomi debelejše drevje od povprečja sestaja
(indeks 127), pri srednjih in naj večj ih debelinah pa
nekoliko tanjše (indeks 98 oziroma 95). Pri listavcih
lomi v I. in Il. DR povpreč no debelo drevje (indeks
100 oziroma 94), znatno drobnejše pa je polomljeno
drevje v III. DR.
V stolpcu 5 je podana debelinska sestava (po kubaturi) v sestoju, v stolpcu 6 pa sestava žledoloma in
v stolpcu 7 njuna indeksa (žled/sestoj). Vidimo, da je
pri iglavcih delež l. DR v žledolomu za polovico večji
kot v sestoju. Več lesa gre na račun debelejšega poškodovanega drevja. V II. DR je delež večj i za petino.
Razli ka gre na račun večjega števila poškodovanega
drevja, kot vidimo v sosednjem stolpcu. Pri najdebelejšem drevju je delež v žledolomu znatno manjši (za 42
%) kot v sestoju. Razlika gre na račun tanjšega drevja
in manjšega števila poškodovanih dreves. Pri listavcih
je slika nekoliko drugačna. Večj i delež je le v I. DR
in gre v celoti na račun večjega števila poškodovanih
dreves. V II. in III. DR je delež v žledolomu znatno
nižji kot v sestoju (za okoli 40 %). Razlika nastaja
zaradi tanjših dreves v žledolomu in manjšega deleža
poškodovanega drevja.
V zadnj em stolpcu razpredelnice je podan delež
žledoloma (po številu dreves). Tudi tu je stanje pri
iglavcih znatno drugačno kot pri listavcih. Pri iglavcih
je v I. DR delež žledoloma le malo nižji od povprečj a ,
v Il. ORje ta delež najvišji in znatno višj i od povprečj a
iglavcev. \ ' III. DR je delež znatno nižj i. Pri listavcih
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je delež v l. DR znatno višji od povprečj a listavcev. V
II. DR je najnižj i in znaša komaj 40 % povp rečj a . V
III. OR je delež za četrtino nižji od povprečja.
Navedeni podatki so ugotovljena dejstva. Težave pa
nastajajo s pojasnjevanjem in ugotavljanjem vzrokov
(medsebojnih zvez, korelacij, odvisnosti) za določeno
ugotovljeno dejstvo. Težave nastajajo zaradi velike
kolineamosti (medsebojnih korelacij) med posameznimi znaki. Zato so ob ičajne (bruto) korelacije posameznih znakov z deleži žledoloma razmeroma velike
in značilne. Če pa jih »očistimo« in ugotovimo nj ihovo
dejansko zvezo (delna ali parcialna korelacija), se korelacija znatno zniža. Del te problematike je razviden v
pregledn ici 4, kjer smo prikazali medsebojne linearne
korelacije posameznih znakov.
Preglednica 4: Linearne korelacije med posameznimi znaki
Kazalec
sestoja

Linearne (bruto)
Parcialne korelacije
korelacije
Od vis na s pr e m e nl ji v k a
DPI
DPL
DPI
DPL
NV
0.34**
0,604**
0,188
0,522**
ZI
-0,61**
-0,135
ZL
0, 173
0,244**
-0,201*
-0,527**
z
-0 546**
DL
0,582**
0,293*
DS
-0,133
-0,132
-0,095
-0,1 16
QI
0,228*
0,144
o209*
0,126
0,186
OL
TI
-0,16
-0,41**
-0,243*
TL
-0 34**
-0,264*
-0,251*
-0,287*
E
o331 *
0,326*
N
0,384**
..
..
Znaki v pregledmc1 pomeDIJO:
*značilno na stopnji tveganja 0,01 ; **značilno na stopnji
0,001 ; ostalo je značil no na stopnji 0,05. Korelacije r = O, 1 do
O, 15 so značilne na stopnji 1O%.
NV = nadmorska višina (m), ZI in ZL = zaloga iglavcev ali
listavcev (m 31ha), Z = skupna lesna zaloga (m 3/ha), DL in DS
= delež listavcev oziroma smreke v lesni zalogi, QI in QL =
povprečno kubno drevo iglavcev ali listavcev, DPI in DPL =
delež poškodovanih iglavcev ali listavcev po številu drevja, TI
in TL= tarifni razred iglavcev ali listavcev, E = ekspozicija,
N = naklon, EN = zmnožek E x N. Te oznake veljajo tudi v
nadaljevanju teksta.

V preglednici 4 vidimo, katere znači lnosti sestaja
in v kako tesni povezavi vplivajo na delež žledoloma.
Vidimo, da so nekatere delne korelacije veliko nižje od
bruto korelacij, nekatere pa so enake ali celo višje.
4.2 Delež poškodovanega drevja po gospodarskih
razredih in vpliv drevesne vrste
Gospodarski razred (GR) nam v nekem smislu kaže
kakovost rasti šča, mešanost drevesnih vrst in oblike
sestaja, ki so nastali kot posledica dosedanj ega gospoGozdV 59 (2001) 3
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Preglednica 5. Delež poškodovanega drevja po gospodarskih razredih v revirjib Nanos in Hrušica l. 1975
Gosp.

raz.
Vsi
1
2
3
4
5
7

Nad.
viš. (m)
807
797
92 1
777
858
735
788

Delež drev. vrst(%)
Jelka Smreka
List.
7,4
23
70
10,1
70
20
49
3,7
48
28
5,7
66
2,1
68
30
84
2,5
14
64
29,0
7

Lesna zaloga (m3/ha)
Jgl.
List.
Skuoai
225
67
29 1
272
217
55
111
99
2 10
78
276
199
67
233
166
340
53
392
322
25
347

darjenja. Zato delež žledoloma po GR kaže v nekem
smislu vpliv sestoja na žledolom. Nekaj podatkov o
razmerah v posameznih GR vidimo v prvi polovici
preglednice 5. Kažejo stanje pred žledolomom. Posebej nas je še zanimalo, kako se ob žledolomih obnaša
smreka, ki naj bi bila zaradi plitvih korenin posebno
občutljiva. Te obdelave dopuščajo domnevo, da delež
smreke v sestoju vpliva na delež žledoloma iglavcev
in tudi listavcev. Izkazalo se je, da obratno, kot smo
pričakova li. Z veqim deležem smreke v sestoju njegova
odpornost narašča in delež poškodb je manjši.
Delež žledoloma po GR smo pii kazali v preglednici
5. Vidimo, da je delež žledoloma ig! avcev in listavcev
po GR zelo različen in da se zelo razlikuje med iglavci
in listavci. Pri iglavcih bi GR po deležu žledoloma
lahko razvrstili v 3 skupine:
l. Delež žledoloma iglavcev je pod povprečjem .
Sem sodita GR 1 in 7 z deležem žledoloma I l %, kar
je za 1/3 manj od povprečja. Za te gozdove je značilno:
majhen delež listavcev, največji delež smreke, visoke in
enakomerne lesne zaloge, povprečne nadmorske višine,
ki so zlasti v GR 7 zelo podobne (koeficient variabilnosti nadmorskih višin le KV= 3,4 %) Kljub temu
da ležijo ti gozdovi v višinskem pasu, kj er je delež
žledoloma iglavcev naj večji in s tem verjetno tudi največja obremenitev zaradi žleda (glej preglednica 5 in
diagram 1!), je delež žledoloma iglavcev v tem tipu
gozdov najnižji. Tako stanje lahko obrazložim o z nekoliko bolj zavetno lego, velikim deležem smreke in vrzelas to zgradbo sestoj ev. Smrekovina je trdnejša od jelovine (ima višji modul elastičnosti). Krošnje smreke so
ožje in bolj piramidne oblike odjelovih in veje smreke
so bolj elastične.
2. Delež žledoloma iglavcev je v povprečju. Sem
sodita GR 2 in 5, ki pokrivata skoraj 60 % obravnavanih gozdov. Prvi se nahaja na zgornji meji in v njem je
najmanjši delež ig! avcev. Dosega največje lesne zaloge
listavcev, pretežno drogovnjakov. Drugi paje na spodnji meji nadmorskih višin (v dolini Čmjave), kjer so
skoraj čisti jelovi sestoji, z najvišjimi in najbolj kakovostnimi lesnimi zalogami. Ugotovitve v GR 5 je možno
GozdV 59 (2001) 3

Pošk. dr. igl.
[ndex
%
16
!OO
Il
69
17
106
24
150
23
144
16
100
Il
69

Pošk. dr. lis.
Index
%
11
100
73
8
21
191
11
100
12
109
6
55
5
45

pojasniti z nekoliko bolj zavetno lego in manjšimi krošnjami jelke, v GR 2 pa s tršato rastjo jelk, ki so bolj
v skupinah, in verjetno tudi z manjšo obremenitvijo
zaradi žleda.
3. Delež žledoloma iglavcev je nadpovprečen. Tu
je pomembnejši le GR 3, ker je v GR 4 le dobra 2,5 %
vseh površin. Gre za gozdove na najboljših rastišč ih
(A.F scopolietosum, ompha/odetosum, Ulmeto Aceretum), dvoslojne vrzelaste sestoje debelih, zelo košatih jelk z obilno podrastja slabe in trša te bukve, ki je
ostala in nastala po oglarjenjih in izbirnih sečnjah (ko
so sekali le drevesa, ki so dala najmanj prag in ki so
jih tesali v gozdu) med svetovnima vojnama. Gozdovi
ležijo v višinah, kjer je bilo žarišče žledoloma (ali
zaradi najdebelejšega žledu ali pa zaradi sestojev?) in
najpogostej še površine, kjer je žled uničil (pretežno
podrl, zrušil) vse, do golega. Tudi to stanje lahko najde
uprav ičiJo in razlago v sestojnih razmerah. Košate,
debele in slabo usidrane jelke v razmočenih tleh je
žled lahko podiral. Z dodatkom vetra so padale kot
domine.
Pri listavcih je slika drugač na. Delež žledoloma
je znatno nižji kot pri iglavcih. Vzrok za to je manjša
površina, na kate1i se nabira žled in zato tudi manjša
obremenitev. Je tudi zelo drugače razporejen po GR.
Tudi tu lahko GR po deležu žledoloma razdelimo v
3 skupine, podobno kot pri iglavcih. V prvo skupino
sodijo GR l , 5 in 7. Sestojne razmere smo opisali že
pri iglavcih. V drugo skupino sodita GR 3 in 4. V obeh
skupinah so li stavci primešani posamezno in v manjših
ali večj ih skupinah. Debelejša drevesa so zelo tršata,
debelovejnata in stojijo dovolj na redko. So ostanki
oglaijenja in izbirnih sečenj, kot smo jih navedli zgoraj.
Zato so ta drevesa zdržala žled ali paj imje polomil le
posamezne veje in dele krošenj in jih ni bilo potrebno
takoj posekati. V manjših skupinah pod takimi drevesi
so letvenjaki in drogovnjaki listavcev slabše kakovosti,
drevje ni preveč vitko. Istočasno je nekoliko zaščiteno
in tako lažje prenese žled. Večji delež žleda listavcev
v GR 3 in 4 gre na račun površin, kjer je žled podiral
vse iglavce in so ti polomili tudi listavce.
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Drugače je v GR 2, kjer je delež listavcev v sestoju
razmeroma velik. Tu so celi sestoji drogovnjakov listavcev s posamično ali skupinsko primesjo jelke. Ti so
gosti, z dolgim drevjem. Tudi ti so nastali na podoben
način kot v drugih GR, le da so zaradi rastiščnih razmer
(manjšega deleža iglavcev, boljših tal, večje nadmorske
višine) listavci strnjeni na večjih površinah. Tuje delež
žledoloma listavcev skoraj še enkrat večji od povprečja.
Razlikuje se tudi po razporeditvi. Drugod so bili li stavci
poškodovani bolj posamezno ali v manjših skupinicah,
tu pa v večj ih skupinah. Najbrž je tu odloč ilna stojnost
sestojev, ko je drevje listavcev (skoraj či ste bukve) v
letvenjakih in drogovnjakih predolgo in previtko. Kaže,
da prihaja do »učinka domin«, ko zaradi preobremenitve z žledom in najbrž tudi zaradi vetra nekaj dreves
izgubi stabilnost (se nagnejo in jih podre ali polomi) in
ta porušijo že tako omejeno (labilno) ravnotežje sosednjih dreves Gih nagnejo ali upognejo), ki se zrušijo ali
polomijo. Zaradi tega je delež žledoloma listavcev tu
višji. Lahko bi tudi ugotovili, da so taki sestoji manj
odpomi.
Opozoriti kaže na ugotovitve o zvezi med deležem
smreke v sestoju in deležem žledoloma. Gre za naravno
smreko razmeroma dobre kakovosti debel, s srednje
velikimi krošnjami in srednje debelimi, povešenimi
vejami, kot je ob i čajna na dinarskih jelovo-bukovih rastišč ih . Ugotovitve kažejo, da je delež žledoloma iglavcev in listavcev v negativni (zelo ohlapni, toda znač ilni obratnosorazmemi) korelaciji z deležem smreke.
Podrobnejše analize z obdelavo posameznih GR (brez
GR 2) ali določenih nadmorskih višin (do 900 m) so
pokazale zelo značilen in močan vpliv deleža smreke
na delež žledoloma, kar je razvidno v preglednici 5 in
grafikonu l. Podobno velja tudi za mešanost sestojev.
Delež žledoloma iglavcev narašča z večj im deležem
listavcev v sestoju. Za tako ugotovitev je najbrž kriv
GR 4 in deloma GR 2. Vzroke za večji delež pa smo
pojasnili že zgoraj. Pri deležu žledoloma listavcev
takega vpliva nismo ugotovili. Nanj vpliva le lesna
zaloga. Z večjo lesno zalogo (debelejšim drevjem) pada
delež žledoloma listavcev.
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Grafikon 1: Delež žledoloma iglaveev v odvisnosti od deleža
listavcev in smreke v lesni zalogi (pri nadmorski višini 850 m)
Opomba: DPI srn = delež žledoloma iglavcev v odvisnosti od
deleža smreke v lesni zalogi, DPI list. = delež žledoloma iglavcev
v odvisnosti od deleža listavcev v lesni zalogi.

4.3 Vpliv nadmorske višine na delež žledoloma
V preglednici 4 vidimo, da nadmorska višina od
vseh kazalcev sestoja najbolj vpliva na delež žledoloma. Pri listavcih vpliva enakomerno in delež narašča
z večj o nadmorsko višino, pri iglavcih pa je delež žledoloma naj večji v višinskem pasu okoli 850 min se od
tod zmanjšuje na obe strani, navzgor in navzdol. To je
vidno v preglednici 6 in na grafikonu 2.
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Grafikon~ : Delež žledoloma iglavcev in listavcev v odvisnosti
od nadmorske višine

V preglednici 6 vidimo, da se s spreminjanjem nadmorske višine sestojev spreminjajo vse znač i l nosti sestoj ev. Z rastjo nadmorske višine pada lesna zaloga,
spreminja se njena sestava, narašča delež listavcev,
drevje je krajše (nižji tarifni razredi) in tanjše, spreminja se strmina ipd. Nedvomno vse to vpliva na delež
žledoloma, ki se z nadmorsko višino močno spreminja.
Gre za kolineamost značilnosti sestoja, ki smo jo že
omenili. Zato ni popolnoma jasno, kaj od tega naj-

Preglednica 6: Delež žledoloma l. 1975 po nadmorskih višinah v revirjih Nanos in Hrušica
nad. v.
(m)

· Vse
Do7 12
712-784
785-856
857-927
_Nad 927
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Lesna zaloga (m3/ha)
l gl.
Skupaj
List.
2 13
65
278
278
42
320
269
53
322
228
58
286
135
84
219
42
121
163

DL
(%)

27
14
18
21
39
73

Tar. r.
[gi.
5,75
6,23
5 95
5,87
5,06
5,06

QPI
(m' )
0.98
1,01
0,97
o98
1,03
0,88

QPL

DPI

(ml)

%

0,33
1,01
0,36
0,27
0,20
028

16
2
18
20
23
12

lndex
100
13
112
125
144
75

%
Il
1
6
Il
21
28

DPL
Index
100
9
55
100
191
255
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vpliva na žledolom. Nedvomno je nadmorska
višina glavni vzrok vseh sprememb. Zato jo je treba
obravnavati kot glavni vplivni dejavnik žledoloma.
Njen vpliv smo prikazali na grafikonu 2.
Poleg nadmorske višine vplivajo na žledolom še
drugi dejavniki. Nj ihov vpliv je razviden iz nadaljnjih
grafiko nov.

tudi vpliv kakovosti rasti šča na DPI. Na grafikonu
vidimo, da DPI narašča z večj o debelino drevja in s
slabšanj em rasti šča, nižj im tarifnim razredom. Grafikon velja za nadmorsko višino, kjer je DPI najvišji, to
je okoli 800- 850 m. Vidimo, da DPI razmeroma hitro
narašča z rastjo povprečne debeline iglavcev (kubature
drevesa) in s padanjem kakovosti rastišča.

4.4 Vpliv ekspozicije in strmine sveta na delež
žledoloma
Vpliv različnih dejavnikov na žledolom smo ugotavljali z regresijskimi enačbami več spremenljivk.
Take regresije pri deležu žledoloma iglavcev pojasnijo
v najboljšem primeru okoli polovico njegove varibilnosti, pri listavcih pa le neznatno več. Enačbe so primerne
Je za ugotavljanje vplivov posamezega dejavnika in
načina njegovega delovanja. Tako na grafikonu 3 prikazujemo vpliv nadmorske višine in ekspozicije sveta
na delež žledoloma iglavcev (DPI).
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Grafikon 3. Delež žledoloma iglavcev v odvisnosti od nadmorske
višine in ekspozicije
Opomba: nebesne strani so graduirane od 1 do 6 po vrsmem redu,
kot so v legendi in v opisu načina dela.

Na grafikonu 3 vidimo, da poleg nadmorske višine na
DPI zelo vpliva tudi ekspozicija sveta. Najmanjši delež
poškodb je na vzhodnih legah, naj ve čji pa na zahodnih.
Vzrok za to je najbrž veter, ki je prišel z jugozahoda
(jugo, široko), vendar je zaradi reliefa deloval kot zahodnik. Vpliva stm1ine sveta na DPI nismo ugotovili.
Pri listavcih je obratno. Tu nismo ugotovili vpliva
ekspozicije, pač pa vpliv strmine. Z večj o strmino narašča delež žledoloma listavcev. Posebno je to značilno
v GR 2, kjer je DPL najvišji.
4.5 Vpliv višine in debeline drevja na delež žledoloma
Vpliv debeline in višine drevesa iglavcev na DPI
smo prikazali na grafikonu 4. Debelino smo prikazali
s povprečno kubaturo (QI) drevesa v odseku, višino
drevja pa s tarifnim razredom. Ker kaže višina drevja
tudi kakovost rastišča, kaže prikaz na temu grafikonu
GozdV 59 (2001) 3
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Grafikon 4 : Vpliv tarifnega razreda in povprečne kubature
drevesa iglavcev na delež žledoloma iglavcev

Ugotovitev, da višja drevesa lažje/bolje prenašajo
obremenitve zaradi žleda kot nižja, ob enakih ostalih
okoliščinah, nasprotuje zakonom statike. Pojav je
možno pojasniti z bolj s imetrič ni mi in manjšimi krošnjami iglavcev na boljših rastišč ih in z večjim deležem
smreke. Najbolj verjetna pa je trditev, da so najnižj i
tarifni razredi na najbolj izpostavljenih (veter, grebeni,
strmina) položajih. Te okoliščine povečujejo obremenitev drevesa in zato povzročajo večji delež žledoloma
v nižjih tarifnih razredih iglavcev.
Podobno je tudi pri listavcih. Tu je ohlapna pozitivna
korelacija med DPL in povprečnim drevesom listavcev,
ki kaže, da z večjo povprečno kubaturo narašča DPL.
Pač pa je dokaj znači ln a zveza med tarifnim razredom
listavcev in DPL. Tudi pri listavcih narašča delež žledoloma s slabšanj em rastišča, s padanjem tarifnega razreda. Vzroki so najbrž enaki kot pri iglavcih.
5 POVZETEK IN ZAKLJUČEK

Obravnavani gozdovi v revirjih Hrušica in Nanos
ležijo na nadmorski višini od 600 do 1.200 m, na pretežno jelovo-bukovih rasti ščih. Njihova lesna zalogaje
med 1OO in 550m3/ha. Z večjo nadmorsko višino lesna
zaloga iglavcev pada, listavcev pa raste. Skupna lesna
zaloga je najvišja (okoli 400 m3/ha) pri nadmorskih
višinah okoli 750 m. Delež listavcev z nadmorsko
višino narašč a, delež iglavcev pa pada. Drevje je
bilo zelo različno poškodovano. Več ina poškodovanih
dreves je bila prelomljena na različnih višinah debla ali
pa je bila podrta. Nekaterim je bil odlomljen le daljši
ali krajši del vrha. Pri listavcih je mnogim drevesom
polomilo le veje ali posamezne vrhove. Nekatera je le
153
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upogni lo. Odrgnjeoih je bilo malo dreves. Raziskava
obravnava le posekana io izdelana drevesa.
Drevje je bilo poškodovano pretežno v skupinicah,
ponekod pa tudi na velikih površinah. Pri iglavcih je
delež poškodovanih dreves v povprečju 16-odstoten (po
odsekih v razponu do 53-odstoten). Naj večji delež poškodovanih dreves iglavcev (19-odstoten) je v II. razširjenem
DR (DR., prs. pr. 30-49 cm), v l. DR je 15-odstoten in
v ITI. DR lO-odstoten. Debelinska sestava poškodovanega lesa se le malo razlikuje od sestave sestojev. Delež
poškodovanih iglavcev se spreminja z nadmorsko višino,
naj večj i je pri okoli 850 m, raste z lesno zalogo in debelino dreves iglavcev ter upada z večjim deležem smreke v
sestoju. Vsi našteti deleži se znatno razlikujejo po GR.
Pri listavcih je poškodovanih povprečno JI %
dreves. Ta delež se zelo razlikuje po DR. V I. DR je
13-odstoten, v II. DR je S-odstoten in v lii. DR je
8-odstoten. Delež raste premosorazmemo z nadmorsko
višino in lesno zalogo listavcev. Je pa obratnosorazmeren z zalogo iglavcev i.n njihovim deležem v sestoju.
Debelinska sestava poškodovanih listavcev je precej
drugačna od tiste pri rastočem drevju. Delež poškodovanega lesa v I. DR je večji od tistega v sestoju, v II.
in III. DR pa manjši. Povp rečno poškodovano drevo
listavcev je znatno ( 17 %) tanjše od tistega v sestoju.
Na delež poškodovanega drevja tako pri iglavcih
kot listavcih vplivajo tudi kakovost rastišča in višina
drevja, ekspozicija in sttmina sveta. Na boljših rastiščih, kjer je drevje daljše, je delež poškodb manjši.
Raziskavo nadaUujemo. To je vmesno poročilo. Zato
ni možno podati dokončnih zaključkov. Dosedanje delo
je dokazalo upraviče nost raziskave pojava in posledic
žleda in žledoloma leta 1975 v revirjih Hrušica in Nanos.
Privedlo je do pomembnih ugotovitev, ki so podane
zgoraj . Istočasno paje pokazalo, da pričakovanja v domnevi, da je delež podrtega drevja zadosten kazalec vseh
fenomenov žleda, niso bila upravičena. Nepojasnjenih je
ostalo še veliko vprašanj. Poskušali jih bomo razči stiti z
nadaljnjo raziskavo podrtih lesnih mas, analizo ogolel ih
(pogozdenih) površin, nekaterimi terenskimi ogledi in
temeljitejšo proučitvijo pogojev nastanka iu delovanja
žleda ter obnašanja drevesa (statika in dinamika) pri
obremenitvah zaradi žleda (mokrega snega) in vetra.
6

Zahvala

Raziskavo sem lahko opravil samo zato, ker mi je
osebje območne enote Zavoda za gozdove v Postojni
in krajevne enote Bukovje odstopilo ustrezne načrte in
evidence. Posebno zahvalo sem dolžan revimemu vodji,
Jožetu Mrharju, in vodji krajevne enote, Francu Čeču,
univ. dipl. inž. gozd., ki sta mi poiskala in pripravila
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želene elaborate. Marko Perko pa mi je izrisal pregledno
karto deležev poškodb. Vsem najlepša hvala.
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Vpliv poškodb drevja na kakovost gozdnih lesnih sortimentov 1
Mar] an LIPOGLAVŠEK*

Na kakovost gozdnih lesnih sortimentov imajo najdebla in korenovca. Čim večkrat sekamo, tem več je
vpliv njihove dimenzije, zlasti debelina, in grčatakih poškodb tudi na izbrancih, čeprav je njihov obseg
vos t. Rane in poškodbe oboda so na sortimentih relapri posamezni sečnji majhen. Spet bo zaradi sečenj več
tivno redka napaka in večinoma so le površinske. Krislepic, obodne gnilobe in neprave črnjave. Na koncu
terij za njihov kvaren vpliv na kakovost pa je tako in
obhodnje, ko imamo zrel sestoj debelih slokih bukev,
tako le njihova globina, torej le poškodba lesa oziroma
pa pride še žled in polomi najlepše. Stari koši pa ostalesnega sortimenta, vsaj v več ini standardov za razvrnej o skoraj nedotaknjeni, če ne rastejo ravno na strščanje po kakovosti. Najboljši sortimenti, hladi za furnir
mini, kjer pa med padanjem potegnejo za sabo vse lepe
ali hladi za l uščenj e, pa takih poškodb, ki bi segale v bukve okrog sebe.
les, seveda ne smejo imeti. Torej vendar tudi sveže rane
Morda se ta scenarij ne dogaja povsod. Vendar ko
zmanjšujejo kakovost nekaterih vrst sortimentov, vsaj
smo pred leti raziskovali, kako različni standardi razvrščaj o bukovo hlodovina v kakovostne razrede v naših
takrat, kadar ti nimajo drugih napak lesa.
Povsem drugače pa poškodbe stoječega drevja vpli- razmerah, smo iskali tudi najboljše debeljake v končni
vajo na kakovost sortimentov, kadar so izvor oz. vzrok sečnji. Tako v Idrij i kot na Brezovi rebri smo pričakadrugih napak lesa ali razgradnje lesa. Kadar povzroče
vali najboljšo kakovost. Vendar pa zaradi deleža neprave črnjave pri debelih hlodih ni bilo najboljše kakoobodno gnilobo, gnilobo v srcu ali nastanek neprave
vosti - furnirskih hlodov ali žagovcev prve kakovosti.
temno obroblj ene ali zvezdaste čmjave pa te, lahko
bi rekli sekundarne napake lesa, močno zmanjšujejo
Hoteli smo jih uvrstiti vsaj med hlode za luščenj e, pa
so to preprečile poškodbe oboda, ki so nastale zaradi
uporabnost lesa. Lahko se zgodi, da les, ki bi po merah
in drugih napakah ustrezal za hlode, sploh ni več upopogostih sečenj ali žleda in površinskih slepic od deberaben kot teh11ični les.
lih vej. Strukturo po kakovosti, ki smo jo ugotovi li na
Oglejmo si enega od možnih razvojev dogodkov v teb in drugih rastiščih, prikazuje grafikon l.
bukovih sestoj ih. Z gojenjem bukve v gostih sestoj ih 6()
dosežemo lepa stegnjena debla, ki se hitro čistijo od vej.
- - Tisovec
It.
•• ••· •M17.1a rupa
Spodnje veje hitro odpadejo, za njimi ostajajo kratki 50
• • •• • •Somova gora
štrclji, ki jih les debla hitro preraste, vendar ostane 40
Brczo\'a reber
v notranjosti za njimi polno slepic. Zrak, ki je vdrl v
SKUPAJ
\
"'
"
X
deblo, pospešuje nastanek neprave črnjave. Na zunaj Jo
lepa, na prvi pogled vredna debla so polna napak. Na
A-··...·. .... ',
20
izbrancih z nadaljnjimi gojitvenimi ukrepi akumuli.
-~
ramo prirastek - vrednostni prirastek. Ali res? Delež ro
neprave čmjave, kije merilo kakovosti po standardih,
....... ············
s starostjo oz. debelina narašča, saj se očitno črnjava 0
Prost.
Gob
D
A
B
Cl
c
hitreje razvija, kot drevesa priraščajo v debel ino. KakoGrafikon 1 Kakovostni razredi po predlogu SIST - količi nski
vost in vrednost sortimentov se nepričakovano zmadelež v%
njšuje. Da bi vse to preprečili, sestoje pogosto redčimo,
Ob takih rezultatih bi bilo umestno znova razmisliti
vedno znova, takoj ko se krošnje znova sklenejo, pri č
o gojitvenih ukrepih v bukovib sestojih: o obhodnji,
nemo s sečnjo v sestoju. Nobene sečnje ni mogoče
izvesti povsem brez poškodb, brez odrgnin debel in o redčenju, o obbodnjici. Morda pa je imel Hufnagel
prav, ko je na Kočevskem davno nazaj do l očil sečno
posameznih polomljenih vej preostalih dreves v seszrelost bukve pri manjši debelini, kot velja danes.
toju. Tudi pri spravilu lesa po tleh nastanejo poškodbe
večji
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• prof. dr. M. L., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, LOOO Lj ubljana,

SLO
1 Prispevek je bil predstavljen na posvetovanju Vpliv mehanskih poškodovanj na rast drevesa in kakovost lesa, 23. Il . 2000
v Ljubljani

GozdV 59 (2001) 3

'W' K' ......
'\

v

Viri
LlPOGLAVŠEK, M.; 1993. Standardi za bukove hlode.- Elaborat, BF, Ljubljana, 34 tipk. str., 10 tab., 7 graf., 13 lit.
LlPOGLAVŠEK, M.; 1994. Standardi za bukove hlode.- Gozd V
52, št. 1, str. 22-30,2 graf., 16 1it.
155

domače

in tuje prakse

Pogledi Gozdnega gospodarstva Postojna na izvajanje gozdnega reda 1
Franci FURLAN*
1 OPREDELITEV PROBLEMA

Pestrosti pri izvajanju gozdnega reda v Sloveniji ne
manjka. Pri istih zakonskih in podzakonskih določilih
se ista dela na enakih objektih največkrat zaradi subjektivnih razlogov izvajajo različno po vrsti in obsegu.
To povzroča probleme in številna vprašanja tako pri
delavcih Zavoda za gozdove kot pri delavcih gospodarskih družb oziroma drugih organizacij, ki se ukvarjajo
z izvajanjem gozdnih del. Glede na to so nekateri problemi in vprašanja, na katere bi skušali najti odgovor, ni
pa nujno, da veljajo za vsa območja enako, naslednji:
1. Kdaj gozdni red kot postopek sečnje lesa izvajati?
2. Kje oziroma v katerih deloviščih ali sečno spravilnih
enotah gozdni red izvajati?
3. V kakšnem obsegu ga izvajati glede na zakonska in
podzakonska določila?
2 KDAJ GOZDNI RED KOT POSTOPEK SEČNJE
LESA IZVAJATI?

Kdaj urediti sečišče , je določeno v 1O. členu Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki,
spravi lu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov. Glede
na naše ugotovitve iz časovnih študij dela in izkušnje
je najracionalnejše gozdni red vzpostaviti v fazi sečnje
lesa. Tak način izvajanja zahteva zelo natančno pripravo dela. Podrobno je treba poznati vse smeri zbiranja lesa, da ne bi pri spravilu lesa ''podirali" tistega,
kar smo s sečnjo vzpostavili. V nasprotnem primeru
bomo del dela morali opravljati dvakrat. Ali pa je
bolje gozdni red vzpostaviti po opravljenem spravilu
lesa. Časovno racionalnost vzpostavitve gozdnega reda
mora glede na pogoje (na primer pridobivanje sečn ih
odpadkov v energetske namene, kar postaja spet zanimivo) ugotoviti vsaka gospodarska družba oziroma
druge organizacije, ki se ukvarjajo z izvajanjem gozdnih del, zase. Prav pa je, da to, za kar dobiš plačilo
tudi narediš na predpisan ali dogovorjen način.
3 KJEOZIROMAVKATERIHDELOVIŠČIHALI
SEČNO SPRAVILNIH ENOTAH GOZDNI RED
IZVAJATI?

Pri tem gre za vprašanje, ali je smiselno izvajati

* F. F., univ. dipl. inž. gozd., Gozdno gospodarstvo Postojna,
d. d., Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, SLO
1
Prispevek je bil predstavljen na na strokovni delavnici Gozdni
red, 26. 1O. 2000 na Hrušici
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gozdni red vsako leto v celoti na vseh rednih deloviščih
in deloviščih slučajnih pripadkov.
Odgovor ni preprost, predvsem pa je odvisen od
ciljev, ki si jih neka širša ali ožja družbena skupnost
v nekem trenutku postavi. Pri Gozdnem gospodarstvu
Postojna smo popolni gozdni red uvedli po letu 1990,
zato da bi obdržali čim več zaposlenih delavcev in da
bi bilo naše delo tudi na tak način širše razpoznavno.
Gre namreč tudi za zunanji izgled opravljenega dela, v
tem primeru gozdnega reda, ki ga poklicni gozdni delavci izvajajo praviloma na visoki kakovostni ravni.
Taka odločitev je takrat pomenila, da rabimo glede
na različne stopnje izvajanja gozdnega reda okrog tretjino delavcev pri sečnji samo za vzpostavljanje gozdnega reda. Po naših ocenah bi morali gozdni red glede
na stanje sestoj ev in vrsto sečenj v notranjski območni
enoti izvajati na okoli 60-70 % površin, ki so v okviru
letnega plana zajete v kategorijo rednih delovišč. Za
izvedbo celotne letne sečnje, ki se v državnih gozdovih
giblje okrog 100.000 m3, rabimo okrog 50 sekačev. To
pomeni, da rabimo 15-17 sekačev samo za vzpostavljanje popolnega gozdnega reda. Če pa upoštevamo,
da na 30-40 % površine zadostuje minimalni gozdni
red, je pri Gozdnem gospodarstvu Postojna pri sečnji
zaradi tega zaposlenih preveč samo še 5-6 sekačev.
Eden izmed zelo pomembnih faktorjev je torej tudi
zaposlitev čim večjega števila ljudi. Vedeti moramo, da
je bil padec zaposlenih v panogi gozdarstva v razmeroma kratkem času zelo velik: z 8.000 zaposlenih pred
letom 1990 ( 1986) na 2.000 zaposlenih v gospodarskih
družbah in okrog 900 na ZGS. Skupaj je danes zaposlenih samo še 2.900 delavcev. Število zaposlenih se
je zmanjšalo kar za 5.000 delavcev. Pri tem gospodarskim družbam pri izvajanju del konkurirajo razl i čn e
registrirane in neregistrirane organizacije z delom na
črno in medsosedsko pomočjo. Država na tem področju ne ukrepa. Tako hiter padec števila zaposlenih se
je odvil dejansko v zelo kratkem času in za nekatere,
čeprav nič krive, ne brez posledic.
Tudi danes, čeprav niso enake okoliščine, je še
vedno pomembno vsako delovno mesto. Res paje, da
problem drugod po Sloveniji ni tako obsežen kot pri
Gozdnem gospodarstvu Postojna, saj je obseg vzpostavljanja gozdnega reda v drugih območjih manjši.
Vendar, ko se bomo ali bodo odločali o recimo "racionalizaciji" na tem področju, ne smemo pozabiti na
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postopnost, ki smo jo v zadnjih nekaj več kot desetih
letih preveč zanemarili. Na daljši rok je vsak problem,
ki ga ustrezno programiramo, lažje rešljiv in manj boleč
za posameznike. Problemi se v takih primerih rešujejo
skoraj sami po sebi z naravno fluktuacija in odhodi v
pokoj.
Izvajanje popolnega gozdnega reda skušaj mo oceniti še z enega vidika. Sečnja pri nas poteka sicer mehanizirana, a z motorno žago na klasičen način . Obremenitve z motorno žago se manjšajo, vendar so v prepletanju z drugimi okoliščinami izvajanja sečnje še
vedno velike. Omejitve glede zmožnosti dela in stopnja
invalidnosti so še vedno nadpovprečno visoke. Zato
je izvajanje popolnega gozdnega reda treba ocenjevati
tudi z ergonomskega vidika. Ta se kaže v obliki t.i.
aktivnega odmora, ko č l ovek v celoti spremeni obremenitev telesa. Dolgoročno to zanesljivo podaljšuje
aktivno delovno dobo vsakega sekača.
4 KOLIKO NAS STANE GOZDNI RED?

Koliko nas stane postopek izvajanja gozdnega reda,
si lahko zelo preprosto, pa dovolj n atančno izračunamo
na podlagi cene sečnje lesa. Predpostavimo, da stane
sečnja 2.000 SIT/m3 . Časovni normativ izvajanja gozdnega reda je lahko sestavljen iz enega ali dveh delov.
Delež normativa za vzpostavljanje minimalnega gozdnega reda je zajet že v osnovnem normativu sečnje
lesa in znaša okrog 7 %. Nonnativ za popolni gozdni
red pa dodajamo glede na zahtevnost in obseg dela v
treh kategorijah: 20 %, 25 % in 30 %. Če torej vzpostavljamo popolni gozdni red, se strošek za prikazan
primer giblje v razmaku od 540 do 740 SIT/m3• Strošek
vzpostavljanja minimalnega gozdnega reda pa znaša
pri ceni sečnje 2.000 SIT/m3 okrog 140 SIT/m3 .
5 V KAKŠNEM OBSEGU IZVAJATI GOZDNI
RED GLEDE NA ZAKONSKA IN .PODZAKONSKA DOLOČILA?

Ko glede na sestojne in varstvene pogoje ugotovimo, da je popolni gozdni red smiselno vzpostaviti,
se postavi vprašanje obsega izvedbe. Kaj je pri tem
mišljena? Pri isti zakonodaji je za izvedbo istega dela
potrebno zaradi subjektivnih razlogov vložiti različno
količino dela.
Primer: V nekaterih območj ih velja za olupljen panj
tisti, ki ima 3-5 olupljenih trakov, v drugih le tisti ki
je olupljen okoli in okoli. Mnogo razprav poteka vsak
dan na terenu o tem, kdaj so veje v kupu zložene tako,
da prekrivajo svoje debelejše konce.
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Menim, da je fizično vzpostavljanje gozdnega reda
zakonsko in z uredbami dovolj natančno opredeljeno.
Večina zaostrovanj izhaja iz različnih pogledov, ki jih
imajo delavci različ nih organizacij, v katerih so zaposleni. Taki pogledi porajajo dvom v pravilnost strokovnih odločitev, saj se te lahko medsebojno (nedopustno) preveč razlikujejo. S tem pa se že obstoječa
razdvojenost gozdarske stroke zaradi dogodkov v bližji
preteklosti samo še poglablja. Žal lahko to poglabljanje, vsaj do sedaj to zanesljivo kaže, pričakujemo tudi
v bodoče.
V zvezi s tem je treba še poudariti, da je manj natančna opredelitev glede vzpostavljanja gozdnega reda v
celoti zadostovala v prejšnjih organizacijskih oblikah
gozdarske dejavnosti.
Taki problemi se ne kažejo samo na področju vzpostavljanja gozdnega reda. Zelo podobno je tudi stanje
na primer na področju uporabe normativov gozdn ih
del, če ostanemo v okviru pridobivanja lesa. Podobne
probleme lahko najdemo v vseh vrstah del in opravil
gozdarske dejavnosti. To zanesljivo nakazuje tudi na
probleme s sedanjo organiziranostjo gozdarske dejavnosti.
Vsi ti problemi se pojavljajo ob dejstvu, da ni gozdarska operativa še nikoli imela tako visoko izobraženih
kadrov, hkrati pa niso bile zahteve po šablonah še nikdar
tako pogosto izražene. Vendar ko bomo imeli za vse
šablone, tudi gozdarska stroka ne bo več potrebna.
Zato so strokovne delavnice s to in podobnimi vsebinami lahko smiselne, saj lahko z njimi pridemo do
podlag, ki v čim večji meri izločajo subjektivne faktorje.
6 ALJ JE MOŽNO GOZDNI RED VZDRŽEVATI
TUDI DRUGAČE?

Na tem področju je pri nas pa tudi drugje prisotna
zelo močna šablona, za katero pa nismo č i sto prepriča ni, ali z njo sploh dosega mo tisto, za kar jo izvajamo.
Najbrž so možni za dosego istega rezultata tudi drugi
načini. Veljetno bi bilo treba v ta namen narediti nekaj
poizkusov v različnih pogojih. Primera:
-Namesto zlaganja vej v kupe (pri drevju, posekanem in okleščenem neposredno ob vlakah) zložiti veje
na vlako. Veje gnijejo več let, zadržujejo material, ki se
stlač i, ostane na vlaki in upočasni pretok vode in zmanjša moč vode. S tem veje varujejo tla in zmanjšujejo
erozijo, s čimer dosegama ekološki učinek. Z verigami,
gumami in lesom, ki ga spravljamo, se del vej olupi,
razlomi in zdrobi, kar preprečuje naselitev podlubnikov, s čimer dosegamo varstveni učinek.
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- Panje na strmih pobočjih puščamo višje zaradi
plazov. Koreničniki, zlasti od drevja s
stnnih pobo č ij , so uporabni le za kemično predelavo
lesa. Veliko je gnilih in popolnoma neuporabnih. Taki
panji, ki so za kakršnokoli predelavo neuporabni, lahko
kakovostno opravljajo ekološko funkcijo zadrževanja
plazov.
- Kaj pa, če je optimalen popolni gozdni red čim
večji nered: veje čim bolj razmetane po površini, s tem
da jih v celoti odstranimo s podmladka? Saj tudi narava
ne zlaga vej v kupe in ne dela po šablonah.
preprečevanja

Zelo zahtevno je popolni gozdni red vzpostaviti
pri zelo velikih koncentracijah sečnje. Zaradi velike
količine sečnih odpadkov si z njimi postavljamo ovire,
ki onemogočajo nemoten proces izvajanja sečnje in
spravila lesa. S tega vidika visoke koncentracije na
deloviščih z obstoječo infrastrukturo (sistemi cest in
vlak) niso racionalne. Pri tem se je s še tako kakovostno
pripravo dela nemogoče izogniti delnemu ponovnemu
vzpostavljanju popolnega gozdnega reda. Visoke koncentracije sečnje nad 50 m3 ali celo nad 1OO m3 na
ha pa so dobesedno šokantne za vsak, še tako vitalen
sestoj.
7 RAZPRAVA

Ali je vzpostavljanje popolnega gozdnega reda
neobhodno potrebno?
Popolni gozdni red je v določenih pogojih zanesljivo smiseln gozdnogojitveni, varstveni in tehnološki
ukrep. Z vidika splošno koristnih funkcij gozdov so
estetski razlogi, predvsem z vidika javnosti, tisti, ki
dodatno utemeljujejo smisel vzpostavljanja popolnega
gozdnega reda.
Isti kriteriji za vzpostavljanje popolnega gozdnega
reda morajo zlasti iz varstvenih razlogov veljati v goz-
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dovih vseh lastništev, torej ntdi v zasebnih gozdovih. V
nasprotnem primeru ni mogoče zagotavljati uč i nkovi
tega varstva gozdov.
ln še en zelo pomemben razlog za vzpostavljanje
popolnega gozdnega reda. O tem, ali bomo gozdni red
vzpostavljali ali ne, koliko in kje, zaenkrat še odločamo gozdarji. Ali obstaja kdo, ki nas opozarja, da ga
vzpostavljamo preveč kakovostno, in zahteva, da ga
ukinemo ali spremenimo obseg izvajanja? Pobude s
strani javnosti so vendar prav nasprotne. To pomeni,
da če bomo vzpostavljanje gozdnega reda zmanjšali
ali celo ukinili, bomo to spet naredili gozdarji sami. ln
spet bomo izgubili delovna mesta, dohodek, vpliv...
Je gozdarska stroka spet razdvojena? Ali nismo bili
temu priča že v bližnji preteklosti, 1Oali 15 let nazaj?
8 ZAKLJUČEK

Popolni gozdni red je gozdnogojitveni, varstveni,
ekonomski, ergonomski, ekološki tehnološki, socialni
in estetski ukrep. Je naložba v prihodnost. Zato potrebujemo kriterije, s pomočjo katerih bomo čim bolj
poenotili odločanje, kdaj , kje in v kakšnem obsegu
ga bomo vzpostavljali . Tako bomo v č im večji možni
meri izločili subjektivne faktorje. To naj bi omogočilo,
da bi vsi za isti odstotek (%) dodatka morali opraviti
približno enako količino dela oziroma imeti za to približno enake stroške.
Viri
BLEIWEIS, S., 1953. Zlaganje vejevja na kupe ali razmetavanje
po poseki?- GozdV, Il , s. 50.
Odredba o določitvi normativov za dela v gozdovih.- Ur. l. RS.
št. Il , 956/99.
Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi lu
in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov.- Ur. l. RS, št. 55,
3240/94.
Zakon o gozdovih.- Ur. l. RS, št. 30, 1677/93.
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Gozdni požari v poletnem obdobj u leta 2000
Darko MUHI<>
Po svetu ni še nikoli divjalo toliko gozdnih požarov
kot lani. Konec avgusta 2000 je gorelo več kot milijon
hektarov najboljših gozdov. V ogt~u poleg gozdov izginja t i soče živalskih vrst ter čl oveških naselij. Vzroka
požarov sta večinoma človeški pohlep in brezbrižnost.
Gozdni požari so strašansko prizadeli ZDA, Evropo,
Mehiko, lndonezijo in Afriko. Precej požarov je prizadelo tudi naše sosednje države.
POŽARI V ZDA

V prvih osmih mesecih lanskega leta je v ZDA v
plamenih izginilo že okrog 2 milijona hektarov gozdov,
kar je skoraj dvakrat več od desetletnega povprečja. Do
6. septembra je izbruhnilo 75.089 požarov, kar bistveno
odstopa od desetletnega povprečja (62.107 požarov). V
enajstih zveznih državah od Kanade do Mehike takih
požarov ni bilo že več kot pol stoletja. Večina požarov
je res divjala po nenaseljenih območjih, vendar je aprila
požar pri Los Alamosu zajel več kot 200 zgradb in se
nevarno približal največjemu ameriškemu jedrskemu
reaktmju. Požar so sprožili gozdarji z "namernim kontroliranim" požigom. V gasilskih akcijah je sodelovalo
okoli 25 .000 ljudi, 700 vozil in 158 gasilskih in vojaških letal. Gasilcem iz ZDA se je pridmžilo tudi 500
marincev iz Kal ifornije in prav toliko vojakov. Avgusta
so stroški gašenja znašali okoli 15 milijonov dolarjev
na dan. V akcijah je po podatkih umrl en gasilec, trije pa
so bili ranjeni ob padcu gasilskega helikopterja. Najobsežnejši požar je bil v nacionalnem parku Sekvoja, kjer
je ogenj unič i l več kot 27.000 hektarov gozda. Največ
požarov je bilo v Kaliforniji, kar 5.744. Ogrožena so
bila tudi mnoga arheološka najdišča in kulturna dediščina. Pri gašenju so se gasilci srečevali tudi z močnim
vetrom, ki je v Oregonu pihal s hitrostjo 40 milj (preko
70 kilometrov) na uro.
POŽARI V INDONEZIJI

Katastrofalni požar leta 1997 je državo stal deset
milijard dolarjev. Ljudje in gozdarji še naprej nezakonito sekajo in kurijo gozdove. Gozdove krč ijo zato,
da pridobijo obdelovalne površine. Zaradi požarov je
skoraj uničena populacija orangutanov, ki si niso znali
*D. M., inž.,poveljnik GZ Postojna, Gasilska zveza Postojna,
SLO
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pomagati na varno. Strokovnjaki se bojijo, da ne bi
naslednji požar (zaradi znanega pojava El Nino) zajel
še večje površine in tudi korenito vpl ival na podnebje
v tem delu sveta.
POŽARI V AVSTRALIJI

Lansko leto so v Avstraliji zaradi olimpijskih iger
posvetili posebno pozornost požarnemu varstvu in s
tem posredno promociji dežele in varnosti številčnemu
turističnemu obisku. Temu primerno je bilo poskrbljeno tudi za dejavnosti varstva pred požari v naravi.
V zimskem obdobju je ogrožena severna Avstralija, v
poletnem obdobju pa njen južn i del. Januarja so temperature tudi višje od 30 stopinj Celzija, najvišje povprečne julijske temperature pa so do 25 stopinj Celzija.
Ker pokrivata precej površine skrab (grmičasto rastlinje) in sava na, je požarna ogroženost odvisna tudi od
dolgih deževnih obdobij. V zadnjem obdobju precej
preglavic povzroča El Nino, ki povzroča nenadne in
dolgotrajne vremenske spremembe. Gašenje požarov v
naravi poteka v veliki meri z manjšimi letali, ob večjih
požarih pa oblikujejo tudi posebne (rezervne) enote
gasilcev.
POŽARI V EVROPI

V Španiji, Franciji, Grčiji, Italiji, Bolgariji in na
Cipru so un ičene velikanske površine. Hudo je ekosistem prizadet tudi v Grčiji, kjer je pogorelo preko
50.000 hektarov gozda. Na območju Arkad ije je bilo
razglašeno izredno stanje. Več ljudi je umrlo v požarih,
ker se niso mogli umakniti ognjeni stihiji. Najhujše
pogorišče je ostalo v Pindskem gorovju, ki je domovanje ogroženih zveri in ptic. Na tisoče hektarov gozda
je ogenj pogoltnil tudi v Rusiji. O požarih v Rusiji ni
na razpolago podatkov, vendar strokovnjaki govorijo o
velikih problemih gasilskih in letalskih služb. V požarih
in zaradi vročine je poginilo veliko živine in gozdnih
živali. Strokovnjaki ugotavljajo, da je bila polovica
požarov v Španiji in na Portugalskem podtaknjenih
zaradi zavarovalnine. V Italiji je bilo zabeleženih 122
velikih požarov do začetka junija. V Italiji in na Portugalskem je bilo precej namernih požigov zaradi prekvalifikacij zemljišč v zazidalne površine ali pa zaradi
zasaditve s hitrorastočimi drevesi (evkaliptus). Na
Kosovem je prišlo do vžiga premoga v dnevnem kopu.
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V Grčiji se je zrušilo letalo za gašenje, kjer sta umrla
dva pilota. V Franciji sta se smrtno poškodovala dva
gasilca. V Turčiji je avgusta dnevno zagorelo povprečno trideset večj ih požarov. Strokovnjaki trdijo, da
bo Turčija čez 50 let zaradi požarov postala velika
puščava. Gasilci so bili, zaradi visokih temperatur in
močnih vetrov velikokrat nemočni.
POŽARJ NA HRVAŠKEM

Za Dalmacijo pravijo, da po požarih ne izgleda več
tako kot prej. V nekaj avgustovskil1 dneh je zgorelo
več površine kot v zadnjih desetih letih. V samo enem
dnevu so večji požari izbruhnili na 23 mestih v Dalmaciji, kar je vzbudilo sume o podtaknjenih požarih.
Policija je prijela več oseb, ki so priznale podtikanje
požarov. Poleg gasilcev, prostovoljcev in letalstva je
bila pri gašenju vključena tudi vojska. V požaru pri
Splitu se je smrtno poškodoval mlajši prostovoljec,
poškodovanih paje bilo več gasilcev. Zaradi požarov je
bila tudi motena oskrba z električno energijo. V poletnem obdobju so morali večkrat evakuirati ljudi in turiste iz naselij. Na območju pri Slanem so gorele stanovanjske hiše. Oviran je bil cestni in železniški promet.
Pomoč pti gašenju sta s helikoptetji nudili Nemčija
in Velika Britanija. Pri gašenju na obalnem pasu so
sodelovali tudi gasilci iz notranjosti države, vendar
nimajo ustrezne opreme in vozil za gašenje po terenu.
Druge države niso mogle pomagati zaradi gašenja na
domačem terenu. Prebivalci in gasilci so ogorčen i, ker
je vlada prepolovila proračunska sredstva za zašč ito
pred požari. Gasilci se pritožujejo zaradi slabe opremljenosti. Ravno tako vlada ni najela dodatnih letal za
gašenje. Do konca avgusta je izbruhnilo več kot 8.000
požarov, v treh četrtinah je bil krivec za požar človek.
V obdobju med 18. in 27. avgustom je bilo na območju
Šibensko-Kninske županije 60 požarov, od katerih je
šest zajelo več kot 300 hektarov površine. Na območju
Dubrovnika je med 25. in 28. avgustom požar pogoltnil
okoli 1.700 hektarov borovega in hrastavega gozda.
Požari so bili večkrat tudi na mejnih območjih, predvsem na meji s Hercegovino. Požari so večkrat v sezoni
preprečili promet po jadranski magistrali in zaradi
popolnih ali delnih zapor cest so morali turisti čakati.V
bližini Dubrovnika je ogenj uničil dve tretjini poznanega botaničnega vrta Arboretum. Gašenje na Hrvaškem paje bilo zaradi miniranih terenov (Dinara, Potravlje) mnogokrat nemogoče oz. smrtno nevarno. Pri
gašenju so sodelovali tudi pripadniki civilne zaščite
in vojaki. V dnevih po 27. avgustu je na jugu Hrvaške požare gasilo 2. 150 gasilcev z 236 vozili, 1.300
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vojakov ter domačini prostovoljci. Zaradi požarov je
bilo odpovedano tudi državno gasilsko tekmovanje.
Do konca poletja so se hrvaški gasilci spoprijeli z več
kot 8.000 požari, v katerih je po prvih ocenah zgorelo
več kot 20.000 hektarov gozdov. Javno so bile izrečene
pripombe, da je v gašenju sodelovalo le malo (premalo)
od 56.000 prostovoljnih gasilcev, sposobnih za gašenje.
Zahtevan je bil tudi odstop vodilnih ljudi Hrvatske
gasilske zveze.
POŽARJ V SLOVENIJI

V Sloveniji smo imeli lani najbolj sonč n o poletje v
zadnjih 50 letih. Mesec junij je bil najtoplejši, odkar
spremljamo temperaturo v Slovenij i. Julij je bil povprečno topel, avgust pa izjemno topel. Avgusta so v
Črnomlju izmerili 38 stopinj, v Kočevju 35 stopinj
in Murski Soboti 37,9 stopinj . Sonce je v poletnem
obdobju sijalo 932,6 ur oziroma 31 odstotkov več, kot
je dolgoletno povprečje. Junij in avgust sta bila suha
meseca, julija paje bilo v večje m delu države nadpovprečno veliko dežja, le v vzhodni Sloveniji, kijo je suša
najbolj prizadela, je bilo dežja manj od povprečja. V
večjem delu države je padlo v treh poletnih mesecih od
50 do 80 odstotkov povprečne letne količine padavin.
Manj kot polovico poletnega povprečja so izmerili v
Murski Soboti, Novem mestu (le 44 %) in Sečov ljah .
Lansko poletje je bilo v Novem mestu najbolj suho v
zadnjih 50 letih. Neviht je bilo manj kot prejšnja leta.
Neurij s točo je bilo poleti malo. V Sloveniji je bila v
poletnem obdobju šele 24. avgusta razglašena velika
požarna ogroženost, ki je veljala le teden dni. Lani
je na zahodnem delu Slovenije julija več dni padal
dež, tako da se je vegetacija začela sušiti šele konec
avgusta, v obdobju visokih temperatur in vetra. Suša
pa je prizadela vzhodni del Slovenije, vendar le-ta ni
tako požarno ogrožen. Zaradi tega Slovenije poleti niso
prizadeli večji požari. V zimsko-pomladanskem delu
leta je bilo požarov več kot prejšnje leto, vendar neprimerno manj kot leta 1998, ko je bilo izjemno požarno
leto. Konec avgusta so gasilci v primorskem območju
imeli več požarov ob železnici. Ponavlja se situacija
prejšnjih let, ko prihaja do požarov ob železnici zaradi
neustrezne ureditve terena ob progi in zastarelih zavor
na vagonih. Kar nekaj požarov je bilo tudi na Krasu. Po
podatkih URSZRje bilo lani do 15. septembra 1.685
požarov v naravi, v katerih je zgorelo 1.437 hektarov
površin. Bilo je tudi 872 požarov na objektih, 395 požarov na vozilih in 407 požarov kontejnerjev. Vetjetno
je bil največji lanski požar v naravi na območju Jurišč
(marca v občini Pivka), ko je zgorelo preko 200 hekGozd V 59 (2001) 3

Iz

domače

tarov borovega gozda in gmajne. Žal še ne razpolagamo s točnimi podatki. V Sloveniji izračunava stopnjo
požarne ogroženosti Hidrometereološki zavod Republike Slovenije in vsakodnevno poročilo si je mogoče
ogledati tudi na internetu. Ravno tako si je možno ogledati tudi najnovejšo satelitsko sliko območja Slovenije
in okolice.
Za zaklju ček pa še nekaj zanimivosti. Italijanska
vlada je v obdobju velikih požarov sprejela zakon, s
katerim lahko požigalce kaznujejo z zaporno kaznijo do
1Olet. Beograjsko časopisje ugotavlja, da je krivec za
pekleno vročino nad Srbijo ameriško obrambno ministrstvo, ki vodi specialno vojno s projektom HAARP v
območju ionosfere. Trdijo, daje možno usmeriti sončne
žarke na do ločen del Zemlje in spremeniti smeri vetrov.
Ruski predsednik Putin je izjavil, daje število nesreč in
požarov v obratnem razmerju z razvitostjo gospodarstva in ekonomije (ob požaru televizijskega stolpa v
Moskvi). V Italijanskih Alpah (Marmolada) je zaradi
močnih otoplitev in čez 7.000 požarov prišlo do ekstremnih topitev ledu in zaradi tega do odkritja bunkerjev
in objektov iz l. svetovne vojne. Na Hrvaškem zahtevajo sklic izredne seje sabora, na kateri bi razpravljali o požarih in odgovornosti državnih služb. Člani
združenja "prijatelji zemlje" trdijo, da gozdni požari

in tuj

ne pomenijo zgolj škode, ampak da imajo tudi veliko
vlogo pri evoluciji gozda. Sateliti so lani zaznali hkrati
23.593 gozdnih požarov, ki so trajali več kot štiri
dni. Na Hrvaškem so gasilci pri Novem Vinodolskem
odkrili nameščene posebne zažigalne kroglice - bombice, ki so se ob veliki vroč ini in vetru vžgale in povzročile požar. Kar 400 let je potrebno, da zraste tropski
gozd. Če pogori, ostane za njim šota, ki lahko tli nekaj
let.
V zadnjih letih se po svetu vse bolj uporablja nadzor
ozemlja držav in požarov s sateliti, letali in z opazovalnicami na Zemlji. Le-te so postavljene na stebrih,
stolpih in visokih hribih. Nadzor je izveden z različ
nimi video in drugimi sistemi. Podatki se po radijskih
valovih ali kablih prenašajo v nadzorne centre, kjer
je možno takoj opaziti spremembe na terenu in aktivirati ustrezne službe in enote za gašenje. Zato imamo
možnost dostopa do svežih podatkov in monitoringov
preko interneta. Kanada, Avstralija, ZDA in celo mnoge
manj razvite države veliko pozornosti in dena~a posvečajo ravno preventivnemu delu in opazovanju. Možno
je tudi že nabaviti kakovostne si mulato~ e širjenja požarov in računalniške programe za trening povelj nikov
in gasilcev.

Požar v okolici Postojne (foto: Darko Muhič)
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Gozdarski inštitut Slovenije
Z namenom, da pomen gozdarstva in dejavnost
Gozdarskega inštituta Slovenije predstavimo tudi širši
(negozdarski) javnosti, smo v letošnjem letu okrepili
aktivnosti na področju organizacije strokovnih srečanj
in publici sti čne dejavnosti.
Tako je po februarski predstavitvi monografije
Rizosfera in delavnici na temo popisa zdravstvenega
stanja gozdov v letu 2000, ki smo jo organizirali marca,
Gozdarski inštitut Slovenije v začetku maja organiziral
že tretjo delavnico v tem letu, z naslovom Pomen slovenskega gozda in gozdarstva pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb. Namen delavnice je bil opozoriti na vlogo slovenskih gozdov v l uči podnebnih
sprememb in pri načrtovanju ter izvajanju ukrepov za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter vzpodbuditi
medsektorsko sodelovanje. Glede na aktualno temo
delavnice je bila udeležba zelo dobra, poleg samega
števila udeležencev pa je še bolj razveseljivo dejstvo,
da so se delavnice udeležili strokovnjaki z različnih
podro čij . Podrobneje bo vsebina delavnice predstavljena v eni izmed prihodnjih številk Gozdarskega vestnika.
Gozdarski inštitut je sodeloval tudi pri organizaciji kongresa EURODENDRO 2001 , kije redno letno
mednarodno posvetovanje dendrokronologov. Udeležilo se ga je več kot 90 strokovnjakov za dendrokronologijo. Kongres je potekal med 6. in 9. junijem v

Gozdu Martuljek, na njem pa je bilo predstavljeno več
kot 20 predavanj in preko 50 posterjev. Za udeležence kongresa je bila organizirana tudi strokovna
ekskurzija po Sloveniji. Več o prireditvi lahko preberete na spletni strani http://www.dendro.bf.uni-lj.si/
eurodendro/eurodendro.html.
Septembra bo v vel iki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenuje potekalo še eno strokovno posvetovanje,
ki ga bosta organizirala Zveza gozdarskih društev in
Gozdarski inštitut (Oddelek za ekologijo gozdne favne
in lovstvo), in sicer z naslovom Ogrožene živalske vrste
in dejavniki ogrožanja v gozdnih ekosistemih in krajinah. Namen posvetovanja bo osvetliti problematiko
ohranjanja habitatov manj poznanih živalskih skupin
s prilagojenim gospodarjenjem z gozdnim prostorom.
Posvetovanje bo namenjeno gozdarski, lovski in drugi
strokovni operativi. Podrobneje bo vsebina posvetovanja predstavljena v eni izmed prihodnjih številk Gozdarskega vestnika.
Poleg omenjenih delavnic je bila v začetku maja
izdana strokovna monografija avtorice mag. Nike
Kraj nc z naslovom Lesni peleti. V monografij ije predstavljena tehnologija izdelave in rabe pelet ter okoljski
in ekonomski vidiki rabe. Monografija je naprodaj na
Gozdarskem inštitutu pri g. K.rajncu.
Robe11 Mavsar

Vesti iz Zavoda za gozdove Slovenije
V dneh od 16. do 18. maja 2001 je bila v Sloveniji
ekskurzija PfU forestry iz Federacije Bosne in Hercegovine. Ekskurzijo je vodil mag. Aleksander Golob.
Strokovni program na terenu so pripravili na območnih
enotah Zavoda za gozdove Slovenij e. Ekskurzija je
zajemala tudi obisk Gozdarskega inštituta Slovenije ter
centralne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
Od 27. maja do 3. junija 2001 je potekal Teden
gozdov 200 l, ki je bil namenjen turizmu v gozdu in
gozdnem prostoru. Osrednja aktivnost Tedna gozdov
je bil letos Evropohod 2001 , ki se je v Slovenij i začel
27. maja v Hodošu, kjer smo ga slovesno prevzeli od
Madžarske. Evropohod je v jubilejnem letu Evropske
unije 2001 organizirala Evropska popotniška zveza.
Namen akcije je bil simboličen : z verigo popotnikov
po evropskih pešpoteh proti Strasbourgu opozoriti na
pomen spoznavanja in sporazumevanja narodov evrop162

skih držav. Iz 1Osmeri je proti Strasbourgu krenilo na
pot 1Oštafet - evrofona v, na katere pohodniki v posameznih državah snemajo svoje etnološke in naravne
znamenitosti. V akciji sodeluje 23 evropskih držav,
med njimi tudi Slovenija. Zaključno s rečanj e popotnikov bo v Strasbourgu septembra 200 l. Slovenski del je
potekal po evropskih pešpoteh E7 in E6. Evropohoda
so se udeležili predvsem gozdarji Zavoda za gozdove
Slovenije in planinci. Krovni organizator je bila Komisija za evropske pešpoti Slovenije. Na celotni poti
Evropohoda po SlovenUije bilo nad 40 svečanih sprejemov pohodnikov s prireditvami, ki se jih je ponekod
udeležilo tudi več sto udeležencev. V akciji je sodelovalo nad 30 občin. Župani občin so se aktivno vključili
v prireditve in se marsikje tudi sami pridružili pohodnikom. Na prireditvah so sodelovala tudi turistična
društva in šole. Osrednje prireditve so bile 27. maja
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ob začetku v Hodošu, Il. junija na križišču E6 in E7
v Predgozdu in 21. junija ob zaključku Evropohoda v
Sloveniji na mejnem prehodu Radelj. O Evropohodu
so poročali številni lokalni pa tudi državni mediji.
V Tednu gozdov 2001 je Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z območnimi gozdarskimi društvi
pripravil še številne druge aktivnosti, namenjene turizmu v gozdu. Načrtovano je bilo več kot IJ Orazličnih
aktivnosti.

V gozdu pri gradu Snežnik, ki je bil pred kratkim
zaradi sečnje deležen velike medijske pozornosti, je
Gozdarsko društvo Postojna v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Območno enoto Postojna,
v Tednu gozdov na novo uredilo in označilo evropsko
pešpot E6.
T. Lesnik

Gozdarji- smučarji smo tekmovali na Pokljuki
Blejci so si zadali zahtevno nalogo, ko so prevzeli
organizacijo 9. gozdarskega državnega smučarskega
prvenstva. Razlog za zaskrbljenost je bila predvsem letošnja muhasta zima, saj so naši sosedje na avstrijskem
Koroškem odpovedali celo srečanje ALPE-ADRIA.
Sodobna komunikacijska sredstva so nam omogočila
sprotno spremljanje snežnih razmer na Pokljuki. Bo ali ne
bo? Očitno je kolega Mertelj poznal tisti slovenski pregovor o cagavem fantu, ko je sprejel pogumno odločitev:
tekma bo! K odločitvi je pripomoglo še par centimetrov
snega, kije zapadel kak dan pred soboto, 3. marca.
Vremenska napoved je bila slaba, najhuje paje bilo
to, da se je v celoti uresničila. Lilo je kot iz škafa, temperatura je bila okrog 0" C, močan veter pa je skoraj
odpihnil ekipo, ki se je trudila s postavitvijo proge za
veleslalom. Po dolgem čakanju in dogovarjanju so se
tekmovalci in organizatorji le dogovorili, kje bo štart.
Samo da se začne, so se strinjali vsi premočeni, vendar
zelo potrpežljivi čakajoči. V komaj še regulam ih razmerah je bila tekma hitro končana in kljub vsemu so bili
na vrhu tisti, ki so že vsa leta najboljši. No, bilo je nekaj
presenečenj, nesrečnih odstopov in izgubljenih v megli
in dežju.
Alpinci so nato hitro odsmučali na kosilo v Šport
hotel, tekače pa je težka preizkušnja še čakala. Že pri
mazanju smuči je bilo očitno, da bo šlo zares. Sneg je
bil za izbiro maž zelo neugoden, toda bilo gaje dovolj.
Zahtevne biatlonske proge na Rudnem polju so marsikomu vzbujale strah, zato je bilo še dobro, da se je vreme
izboljšalo. Tekači, zbrani na štartu, smo se samoupravno
odločili za skupinski štart, kar je še povečalo zanimivost
tekme. Poleg mazanja in pripravUenosti je o zmagi odločala taktika teka. Ob odsotnosti nekaterih dobrih tekačev
je bil vrstni red pričakovan, razlike pa zelo majhne.
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Rezultati:
Veleslalom:
mlajše ženske: l. Janja Lukanc, GD Bled
2. Mija Porenta, Kranjsko GD
3. Vanja Zaplotnik, Društvo študentov
gozdarstva
starejše ženske: l. Špela Habič, GD Postojna
2. Branka Jerala, GD Bled
3. Olga Pogorelčnik, Koroško GD
najmlajši moški: l. Matjaž Turk, GD Postojna
2. Gregor Rupnik, DIT gozdarstva
Tolmin
3. Janez Zrimšek, GD Postojna
mlajši moški:

l . Milan Golob, Koroško GD
2. Dušan Pirc, DIT gozdarstva Novo
mesto
3. Janez Mertelj, GD Bled

starejši moški: l. Franc Plesec, Koroško GD
2. Silvo Podobnik, DIT gozdarstva
Tolmin
3. Marjan Kodorovič, Kranjsko GD
Teki:
Ženske:

mlajši moški:

l. Suzana Andrejc, Koroško GD
2. Mirjam Mikulič, GD Kočevje
3. Alenka Bizilj, GD Bled

l. Milan Gornik, GD Postojna
2. Franci Pogačnik, Kranjsko GD
3. Janko Tavčar, DIT gozdarstva
Novo mesto
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1ene vesti
starejši moški:

l. Franc Mikla včič, Kranjsko GD
2. Franc Ivančič, GD Postojna
3. Smiljan Smodiš, GD Celje

Ekipno zmago so med Il ekipami kar malo presenetljivo dosegli člani Koroškega GD, pred domačini ,
GD Bled in ekipo GD Postojna.
Tako kot pri izvedbi tekmovanja so se gostitelji
izkazali tudi pri razglasitvi rezultatov, poskrbeli so za
vse lačne in žejne, poleg medalj in pokalov so najboljši
dobili še domiselne praktične nagrade, naše dame pa
velike šopke. Vsi, ki jim je ostalo še kaj energije, so
lahko to sproščati ob zvokih žive glasbe še dolgo v
noč.

Taka srečanja, kot je bilo to na Pokljuki, lahko tudi
v najbolj nemogočih razmerah pritegnejo sto in več
smučark in smučarjev iz gozdarskih vrst. Prav pa bi
bilo, da bi tako prireditev s svojim obiskom podprli še
predstavniki našega gozdarstva: MKGP, ZGS in ZGD.
Najbrž bi jih lepo sprejeli.
V imenu vseh udeležencev se še enkrat zahvaljujem
vsem iz GD Bled za odlično organizacijo tekmovanja.
Prav tako pa hvala vsem, ki so jim pri tem tako ali
drugače pomagali.
Na ZGD že nestrpno pričakujemo ponudbe za organizacijo jubilejnega 1O. tekmovanja.
Janez Konečnik

IFSA v Beogradu 27. 3.-2. 4. 2001
V okviru sodelovanja med študenti gozdarstva, je
potekal sestanek predstavnika IFSA (Klemen Bizjak,
Commision for Extemal Relations) s predstavniki študentov Šumarske fakultete v Beogradu. Namen je bil
predstavitev delovanja, organiziranosti IFSA ter vzpostavitev kontaktov za ponovno sodelovanje študentov
iz Srbije mednarodno, predvsem pa bilateralno- s Slovenijo.
Tako študentje kot tudi dekan fakultete, prof. dr.
Milan Nešic, in prodekan, Steva Dožic, so izrazili željo
po tesnejšem in konkretnem sodelovanju, kakršno je
nekoč že obstajalo.
DŠG je pozitivno ocenilo možnosti sodelovanja,
zato je predsednik DŠG ob tej priložnosti povabil predstavnike študentov lesarstva in gozdarstva na delovni
obisk v Slovenijo, od 17. do 21. 4. 200 1.
Primerjava naših programov in literature z njihovimi je pokazala, da so si programi še zmeraj dokaj
podobni, zato smo pripravili spisek literature, ki bi jo
lahko dodatno uporabljali tudi naši študentje. Zanimiva
je zaradi kakovosti ter cene (ta z našimi ni primerljiva).

Obisk pri dekanu Šumarske fakultete v Beogradu

Vse zainteresirane, podjetja in posameznike vabimo,
da vse informacije o tem poiščejo na naši spletni
strani www.drustvo-dsg.si (ali stari naslov
www2.ames/ guest/jvizja) ali direktno preko e-maila
klemen.bizjak@kiss.uni-lj.si.
Klemen Bizjak

Mednarodno odmevne revije za gozdarstvo in njihov dejavnik vpliva
UVOD

Objavljanje rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela
v tujih, mednarodno odmevnih znanstvenih serijskih publikacijah postaja sestavni del vsakega znanstvenorazisko164

valnega dela. Je namreč eden od pogojev Ministrstva za
znanost, šolstvo in šport za pridobitev raziskovalnih projektov. Tudi na univerzi je objava v mednarodno odmevni
reviji eden od pogojev za habilitacije pedagogov.
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DOLOČANJE DEJAVNIKOV VPLIVA

Ameriški inštitut za znanstveno informiranje ISI
vsako leto znova določi vrednost dejavnika vpliva prek
4.000 revijam, uvrščen im v zbirko SCJ Journal Citation
Report (JCR). Pregled izdela na osnovi odmevnosti
člankov, objavljenih v izbranih revijah, za vsako leto
posebej.
Odmevnost objave in analiza odmevnosti zamakneta
letnico veljavnosti dejavnika vpliva od koledarskega
leta za leto in pol nazaj. Zato je v letu 2001 veljaven
dejavnik vpliva tisti iz leta 1999, kije hkrati najnovejši.
Množica revij je urejena po razl ično obsežnih tematskih
skupinah. Za vrednotenje uspešnosti raziskovalnega
dela delavcev univerze je za vsako tematsko skupino
pomembna mediana vrednost dejavnikov vpliva v skupino vključenih revij, število dodeljenih točk za posamezno objavo pa je odvisno od ranga uvrstitve revije
znotraj tematske skupine. Za potrebe pridobitve projektov MŠZŠ se uspešnost objave izračuna po znani
formuli 2 + 3 IF/X, pri čemer je X mediana vrednost
dejavnika vpliva za posamezno tematsko skupino.
V letu 2001 je IZUM, Inštitut znanstvenih informacij iz Maribora, zbirko SCI-JCR vk lj učil v sistem
COBISS in s tem vsem zainteresiranim omogočil enostaven dostop do infonnacije o potencialnem viru
objave. Dosegljiva je v segmentu specializirane baze
podatkov, kjer so med drugimi zbirkami na razpolago
tudi zbirke z vrednostmi dejavnikov vpliva za posamezno leto od 1994 naprej. Vrednost dejavnika vpl iva
se s tega mesta avtomatsko vk ljučuje v segment bibliografija raziskovalcev znotraj COBISS-a, letnica objave
je vodilo za izpis vrednosti dejavnika vpliva in za izračun pripadajočih točk.

PREGLED MEDNARODNO ODMEVNIH REVIJ S
PODROČJJ GOZDARSTVA

Na pobudo raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije in pedagogov Oddelka za gozdarstvo in obnovlj ive gozdne vire na BF v INDOK službi Gozdarske
knjižnice vsako leto izdelamo pregled mednarodno
odmevnih revij s področij gozdarstva in vrednost njihovih dejavnikov vpliva. S tem jim želimo olajšati izbiro
ustrezne revije kot potencialnega vira njihove objave.
Tematska skupina za gozdarstvo vklj učuje 29 revij,
navedene so v preglednici l.
Trenutno veljavna mediana vrednost dejavnika
vpliva za gozdarstvo je 0,658 in je višja od doslej veljavne. Večini revij je vrednost dejavnika vpliva porasla,
vodilnima dvema za 0,3 in 0,5 točke .
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Preglednica 1 V zbirko SCI vključene revije s področij
gozdarstva in njihov dejavnik vpliva (lF) za leto 1999, veljaven
v letu 200 1
Naslov revije

Dejavnik vpliva
(IF)1999
2,042
l. Tree Physiolozy
2. Journal of Vegetation Science
1,957
3. Agricultural and Forest Meteorolozy
1 466
4. Plant Ecolozy
1,339
5. Trees- Structure and Function
1,278
6. Canadian Journal of Forest Research
1,058
7. Forest Science
1 034
8. Holzforschung
0,995
9. Forest Ecolozy and Management
o962
10. Natural Areas Journal
0,736
Il. Journal of Forestry
0,735
12. lawa Journal
0,722
13. Forestry Chronicle
0,687
14. Annales des Sciences Forestieres
0,681
15. European Journal of Forest Patholozy
0,658
16. Biomass and Bioenergy
0,615
17. Scandinavian Journal of Forest Research
0,573
18. Wood and Fiber Science
0,550
19. Silvae Genetica
0,5 13
20. New Forests
0,506
21. Agroforestry Systems
0,500
22. Forestry
0,493
23. Forstwissenschaftliches Centralblatt
o410
24. Wood Science and Technology
0,373
25. Forest Products Journal
0.336
26. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung
0",324
27. International Journal ofWildland Fire
0,264
28. Al Applications
0,171
29. Anna Is of Forest Science
o000
(V1r: SCI Journal C1tatiOn Reports 1999, COB!SS)

Na vrhu lestvice ni sprememb, še vedno gre priznanje
v gozdarstvu za prvo in najbolj odmevno revijo reviji
Tree Physiology z visoko vrednostjo dejavnika vpliva.
Za 20 revij opažamo povečanj e vrednosti dejavnika vpliva v primerjavi s prej veljavnimi vrednostmi,
sedmim revijam se je vrednost dejavnika vpliva znižala, med njimi tudi tretje uvrščeni reviji Agricultural
and Forest Meteorology. V tematsko skupino gozdarstvo so se vključile tri nove revije (Wood and Fiber
Science, New Forests in Anna Is of forest Science, žal
vse tri v knjižnici nedostopne in zato nam nepoznane).
Izpodrini le so revije USDA - Research Paper, Illahee,
Wood Science and Technology in Vegetatio. Slednja je
dosegljiva tudi v naši knj ižnici in je ena redkih revij s
področja fitocenologije, zato predstavlja njen odbod z
liste pomembnih in mednarodno odmevnih gozdarskih
revij veliko izgubo.
Zadnja ocenitev mednarodno odmevnih revij, katere
rezultate predstavljamo v tem zapisu, izkazuje veliko
dinamiko spreminjanja vrednosti dejavnika vpliva. Štiri
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Prc~ l cdn~e" 2· Revije, dosegljive v Gozdarski knjižnici, in njihov
dejavnik vpliva (IF) za leto 1999, veljaven v letu 2001

Naslov revije
l. Alll(emeine Forst- und Jagdzeirung
Am bio

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.

Dejavnik vpliva
(IF)I999
0,324
0,929
0,681
0,174
1,039
1,058
3.24
3,573
2,784
0,658
0,962
1,034
0410

Annales des Sciences Forestieres
Anzeiger fiir Schadlingskunde
Canadian Journal of Botany
Canadian Journal of Forest Research
Conservation Biology
Ecology
Ecological Applications
European Journal of Forest Pathology
Forest Ecology and Management
Forest Science
Forstwissenschaftliches Centralblatt
International Journal of Geographical
Information Systems
15. Journal of Ecology
16. Journal of Foreslry
17. Journal of Vegetation Science
18. Journal ofWildlife Management
19. Wildlife Monographs
20. Landscape Ecology
21. Landscape and Urban Planning
22. Mycological Research
23. Mycorrhiza
24. Molecular Ecology
25. New Phytologist
26. New Scientist
27. Scandinavian J. ofForest Research
28. Scientific American
29. Silvae genetica
30. Tree Physiology
31. Trees - Structure and Function
32. Trends in Ecology and Evolution
33. Zeitschrift fiir Jagdwissenschaf\
34. Annals of Forest Science
(Vtr: SCl Journal Cttatton Reports 1999, COBISS)

0,940
2 510
o735
1,957
1,346
4,444
1,396
0,340
1,158
1,09
3,442
2,156
0.635
0,573
1,7 11
0,513
2,042
1,278
7,62 1
0,250
0,000

revije so uvršče n e občutno višje kot v predhodnji ocenitvi. Najbolj je vrednost porasla reviji Forest Science,
ki se je s 24. mesta prebila na zavidlj ivo 7. mesto. Velik
premik so v svoji kakovosti dosegle tudi revije Journal
ofForestry (dvig za 10 mest), Forestry Chronicle (dvig
za 9 mest) in Biomass and Bioenergy (dvig za Il mest).
Slednja je ob predzadnji ocenitvi zdrsnila po lestvici
za 7 mest Posledično so tri revije občutno zdrsnile
po lestvici, revija Forestry za 14 mest, revija Wood
Science and Technology za 13 mest in revija Al Applications za 11 mest
Reviji Silvae Genetica in Allgemeine Forst- und
Jagdzeitung sta ohranili isti rang, kot sta ga imeli pred

letom, obema paje porastla vrednost dejavnika vpliva.
Obe sta zanimivi kot potencialen vir publiciranja za
naše raziskovalce in sta dosegljivi v naši knjižnici.
Dinamiko spreminjanja vrednosti revije lepo prikazuje tudi revija European Journal of Forest Pathology,
ki je bila ob predzadnji ocen itvi uvrščena pet mest višje
kot do tedaj, zadnja ocenitvi pa jo ponovno uv ršča šest
mest nižje. Ali njena kakovosti dejansko tako zelo niha,
se lahko prepričamo tudi sami v naši knjižnici.
V GOZDARSKI KNJIŽNICI DOSEGLJIVE REVIJE
IN NJIHOV DEJAVNIK VPLIVA

V gozdarstvu so prisotne tudi vsebine drugih znanstvenih disciplin, ki so v zbirki SCI - JCR razvrščene
v druge tematske skupine. Za vse v naši knj ižnici dosegljive tuje revije smo izdelali pregled njihovih dejavnikov vpliva. Te revije so predstavljene v preglednici 2.
Od 315 revij, kijih prejemamo v naši knjižnici, je
tujih 228. Med njimi izstopa 80 tehtnih in mednarodno
odmevnih revij. Samo 33 od teh je dovolj kakovostnih
za uvrstitev na lestvice z dejavniki vpliva. 14 od njih
se uv ršča na gozdarsko lestvico, nekaj med njimi je
uvrščenih v tematsko skupino ekologija, druge v kmetijstvo, rastlinske vede in druge.
Pomembne revije iz naše knjižnice, kot so Wildlife
Biology, Plant Talk, Forest Genetics, Forest Genetic
Resources, Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen,
Centralblatt fur das gesamte Forstwesen, Conservation
Biology, Global Biodiversity, Journal of Forest Economics, Journal of Forest Engineering, Canadian Journal
of Remote Sensing, presenetljivo niso uspele prodreti
med najbolj odmevne. Nekatere so še sveže, objave v
njih premalo tehtne in zato manj odmevne, druge izhajajo v nemškem jeziku, kar zagotovo manjša odmevnost objav in s tem otežkoča uvrstitev na omenjeno
lestvico. Dejstvo pa je, da je lestvica dovzetna za spremembe in da imajo tudi omenjene revije možnost uvrstiti se nanjo.
Viri
KOLER-POVH, T., 1999. Dejavnik vpliva pri revijah s področij
gozdarstva in vrednotenje rezultatov raziskovalnega dela po
merilih Ministrstva za znanost in tehnologijo ter Univerze v
Ljubljani.- GozdV, let. 57, št. 9, 412-415.
---,Science Citation Index- Journal Citati on Report 1999. Dosegljivo prek sistema COBISS, segment Specializirane baze
podatkov, URL naslov:http://www.izum.si

Teja Koler-Povh
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Strokovno izrazje
Strokovno izrazje
Tenninološka komisija je razpravljala o predlogu, da bi začel i uveljavljati strokovni izraz razdela va v smislu
razdelitve drevesa na posamezne dele (sortimente) pri sečnji. Prevladalo je mnenje, da ne potrebujemo novega
izraza, saj imamo že dovolj uveljavljenih dmgih izrazov. Zanje navajamo poenostavljene razlage iz SSKJ in
gozdarske (lesarske) primere.
razdelati+

(razdeliti - delati dele iz celote), razdelati drevo na sortimente

izdelati

omogočati

dodelati

opraviti dokonč na dela za boljšo kakovost, dodelati smtimente na s kl adi šču

obdelati

z orodjem, strojem ali postopkom dajati

predelati

narediti, da ima kaj

z delom nastajanje česa, izdelati sortimente iz drevesa

drugačne

čemu določeno

obliko, lastnost, obdelati drogove

lastnosti ali obliko, predelati les

Navedenim glagolom ustrezajo tudi naslednji uporabni samostalniki : izdelava, dodelava, obdelava in predelava.
Marjan Lipoglavšek

lzdaja slova1ja LEXICON SILVESTRE
Terminološka komisija pri Zvezi gozdarskih društev Slovenjje že več let pripravlja prevod večjezičnega
slovarja Lexicon silvestre, ki so ga izdali gozdarji v Eberswaldu.
Prvi zvezek je dokončan. Vsebuje 1.025 najpomembnejših gozdarskih pojmov. Zanje smo poiskali najustreznejši strokovni izraz (termin), izjemoma tudi še sinonim. Za vse pojme je izdelana tudi razlaga (članki), ki je
poslovenjen prevod razlag v nemškem zvezku slovarja.
Nastalo je tudi kazalo, ki vsebuje številke, preko katerih lahko najdemo zvezo z zvezki v drugih jezikih. V
kazalo smo dodali še izraze, ki so nastali ob drugem delu terrninološke komisije, in 300 oštevilčeni h izrazov iz
drugega zvezka Lexicon silvestre. Pridevniške zveze izrazov so v kazalu navedene dvakrat. Tako obsega slovar
okrog 4.800 izrazov.
Slovar, ki bo izdan v letu 200 1, bo obsegal okrog 1OO strani formata A4. Predvidena je vezava v trdne platnice.
Predvidevamo, da bomo slovar natisnili v 200 izvodih. Cena za izvod je 4.500 SIT, v kar je že vračunan DDV.
Seveda paje izdaja slovatja in višina naklade odvisna predvsem od vaših prednaročil.
Slovar lahko

na roč ite

pri Zvezi gozdarskih dmštev Slovenije, Več n a pot 2, 1000 Ljubljana.
Predsednik
Tenninološke komisije pri ZGDS
prof. dr. Matjan Lipoglavšek
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Volilni

občni

zbor zveze gozdarskih društev slovenije

Zveza gozdarskih društev Slovenije je imela redni volilni Občni zbor 17. maja 2001 v dvorani Gozdarskega inštituta
Slovenije. Poleg rednega zasedanja in obravnavanja tematike o delu Zveze in društev ter letnega poročila, so bili izvoljeni
novi predstavniki v predsedstvo ZGDS in sicer:

1. Soglasno so bili izvoljeni naslednji kandidati- predstavniki predsedstva ZGDS:
za predsednika Zveze gozdarskih društev Slovenije g. mag. Franc Perko
za podpredsednika g. doc. dr. David Hladnik
za tajnika g. Jošt Jakša
za blagajnika g. Matej Zagorc

2. Soglasno je bil sprejet sklep, s katerim so v Nadzorni odbor ZGDS izvoljeni g. Ignacij Pišlar, g. prof. dr. Milan Hočevar
in g. Vid Mikulič, za namestnike pa g. Mitja Turk, g. Jure Doležal in g. Drago Pogorelc
3. Soglasno so bili za člane častnega razsodišča izvoljeni g. prof. dr. Marjan Lipoglavšek, g. dr. Boštjan Košir, ga.
Hedvika Jenčič, za namestnike pa g. Silvo Peljhan, g. Boris Papac, g. Branko Gradišnik
4 . Po daljšem časovnem razdobju, je predsedstvo ZGDS sklenilo, da se ponovno opozori na kolege, ki so aktivno
delali kot člani društev ali zveze v tem 1O-letnem obdobju in je prav, da se jim oddolži mo vsaj z javnim priznanjem
-podelitvijo diplom. Soglasno je bil sprejet sklep (brez pripomb) s katerim se podeli diplome za častne in zaslužne
člane naslednjim stanovskim kolegom:
Diplomo častnega člana so prejeli :
g. prof. dr. Milan Hočevar
g. dr. Boštjan Košir
g. Anton Prelesnik
g. Ivo Žnidaršič

1.
2.
3.
4.

Vsem novoizvoljenim kolegom, ter častnim in zaslužnim
voljstva v nadaljnjem društvenem in strokovnem delu.

Diplomo zaslužnega člana so prejeli:
1. ga. Mojca Bog ovič
2. g. Janez Konečnik
3. g. Bojan Kocjan
4. g. Hrvoje Oršanič
5. g. mag. Živan Veselič
članom

iskreno čestitamo in želimo še veliko uspehov in zadoStanka Blaj
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse 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 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 kopijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60
dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30
dni pred objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po
objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim razmikam med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRO-zgradbo (uvod,
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim in angleškim
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščenim povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezičnim besedilom
preglednic, grafikon av 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 (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:'... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane 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
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.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgml/sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J./ GRANT, G. E./ JOHNSON, E./ TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H./ MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cest Ljubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ŽGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
- - - , 1996. Enciklopedija Slovenije.- 1O. 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 izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo
biti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj 1,5 mm). Za
objavo barvne fotografije potrebujemo kontrastno barvno fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv.
O objavi barvne fotografije in njenem položaju med besedilom odloča urednik.
Uredništvo GV
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Gozd, gozdarstvo in podnebne spremembe - prezrte zveze?
Meritve temperatur zraka in zračne vlažnosti ter spremljava ekstremnih vremenskih dogodkov v
zadnjih desetletjih kažejo na globalne spremembe podnebja, ki so posledica naraščanja koncentracije
toplogrednih plinov (TGP) v ozračju zaradi človekovega obsežnega izkoriščanja fosilnih goriv, okolju
neprilagojenih industrijskih procesov in sprememb rabe tal v zadnjih 150 letih. Pomen, obseg in
posledice današnjega spreminjanja klime na Zemlji ostajajo negotove, najbolj črnoglede napovedi pa
obetajo dvig globalne temperature ozračja v tem stolelju celo za 6' C. To naj bi povzročilo dvig morske
gladine, ogrozilo obstoj nekaterih živalskih in rastlinskih vrst, povzročilo premik klimatskih con, vplivalo
na spremenjen režim padavin, ujm in sušnih obdobij ter vplivalo na vse pore človeške civilizacije. Kaj
lahko in kaj hoče storiti mednarodna skupnost za zmanjšanje koncentracije TGP, je bil osrednji cilj
nadaljevanja v Haagu pro padle šeste ministrske konference podpisnic Okvirne konvencije Združenih
narodov o spremembi podnebja, ki je potekala sredi letošnjega julija v Bonnu (prav v času zaključka
redakcije te številke Vestnika). Na izid konference, ki ima malo možnosti za zgodovinski uspeh, ne
moremo vplivati. Je pa skrajni čas, da dobrih devet let po objavi klimatske konvencije o njenih posledicah
za gozd in gozdarstvo v Sloveniji spregovorimo tudi v Vestniku.
Priča smo vse pogostejšim poročilom, da imajo podnebne spremembe vpliv na pogoje rasti drevja in
rastnost gozdnih sestoj ev v večjem delu Evrope in tudi v Sloveniji. Ugotovljeno je bilo, da se je v zadnjih
desetletjih povečala produktivnost gozdnih rastišč. Kot možni vzrok raziskovalci navajajo podnebne
spremembe oz. povečano koncentracijo C02 , povečane emisije NOx, spremembe temperature zraka in
padavinskega režima, njihov učinek pa naj bi bil odvisen tudi od preteklega in sedanjega gospodarjenja z
gozdovi ter od lastnosti rastišč. Posredna posledica podnebnih sprememb so tudi povečana občutljivost
drevja na sušo, zmrzal, bolezni in pogostejše poškodbe zaradi ekstremnih podnebnih dogodkov ter
podaljševanja vegetacijske sezone. V Sloveniji naj bi podnebne spremembe, katje zapisano v osnutku
Poročila o okvirni konvenciji o spremembi podnebja (Ministrstvo za okolje in prostor, junij 2001 ),
vplivale na nižje ležeča in srednjevisoka rastišča, kjer je bila sestava gozdov v preteklih stoletjih
antropogene spremenjena. V osnutku je še zapisano, da naj bi bila ogrožena varovalna funkcija gozda
na izpostavljenih rastiščih. Zaradi ujm, bolezni in insektov ter požarov s posledičnimi sanitarnimi poseki
lahko pričakujemo povečane stroške gospodarjenja z gozdovi.
Podnebne spremembe brez dvoma zadevajo tudi slovensko gozdarsko stroko, ki pa - kot varuh
gozdov ali usmerjevalec 'umnega' gospodarjenja z gozdovi - ni deležna prav goreče podpore na
tem področju. Je morda to vzrok, da Strategija in kratkoročni akcijski načrt zmanjševanja emisij TGP,
ki ga je novembra 2000 sprejela slovenska vlada, ne obravnava posledic podnebnih sprememb na
stanje gozdov, niti sektorskih ukrepov gozdarstva, pomen gozdarstva pri zmanjševanju emisij TGP
v lesnopredelovalni industriji ali energetiki pa neprimerno opredeljuje? Koliko je k temu pripomogla
premajhna angažiranost gozdarstva in koliko preživela samozadostnost gozdarske stroke? Prav
mogoče je, da bomo na državni ravni prezrli potencialne vloge gozda in lesa pri zmanjševanju emisij
TGP, podcenili povečano tveganje pri gospoda~enju z gozdovi zaradi podnebnih sprememb ter zamudili
še eno priložnost za uveljavljanje gozdarske stroke. Ker so slovenski gozdovi trajnostno gospoda~en,
večnamenski in obnovljiv naravni vir, moramo gozdarji takoj začeti z načrtnim usmerjanjem razvoja
gozdov in prilagajanjem gospodarjenja tudi programom zmanjševanja emisij TGP. To bomo dosegli
zlasti s krepitvijo ekološke stabilnosti gozdov, s spodbujanjem rabe lesa, s spodbujanjem učinkovite
rabe lesnih ostankov v energetske namene, z opredelitvijo rabe kmetijskih površin v zaraščanju in z
uveljavljanjem vloge gozdov v strategijah in programih zmanjševanja emisij TGP. Eden od skromnih
drobcev na tej poti predstavlja tudi pričujoča tematska številka Vestnika. Z njo želimo dvigniti raven
vedenja in zanimanje vseh, zavezanih gozdarstvu, za temo, o kateri se bo še veliko govorilo, tudi
med gozdarji.
Dr. Primož Simončič

ef\\
i?D

IM (.Q,, '<\)

(1,
GozdV 59 (2001) 4

Znanstvene razQrave

·--------------------------~

GDK: 913:907 : (497.1 2 Goriška Brda ))

Pomen ohranjenih gozdov v kmetijski krajini spodnjih Goriških
Brd
Importance of Preserved Forests in Agricu/tural Landscape of the Lower Goriška
Brda
Kristjan POBERAJ*, Janez PIRNAT**
Izvleček:

Poberaj, K., Pirnat, J.: Pomen ohranjenih gozdov v kmetijski krajini spodnjih Goriških Brd. Gozdarski vestnik, št.
4/2001. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 20. Prevod v angleščino: Eva Naglič.
Spodnja Goriška Brda predstavljajo kmetijsko krajino v skrajno zahodnem delu Slovenije. Ugodna klima omogoča
razvoj vinogradništva. Lastniki zemljišč zato želijo krčiti površine ohranjenih gozdov, da bi pridobili nove površine za
vinograde.
V raziskavi smo s pomočjo ortofoto posnetkov in orodij geografskih informacijskih sistemov ter z ogledi na terenu
ugotovili površino ter razporeditev gozda in različnih sestoj nih tipov. V spodnjih Brdih je le slabih 28 % gozdov, ohranjenih
gozdov pa je le dobrih 7 % skupne površine in še ti so v prostoru neugodno razporejeni. Ohranjeni gozdovi imajo številne
funkcije, zato jih bo potrebno v prihodnje dosledno zaščititi.
Ključne besede: raba prostora, večnamenska vloga gozda, ohranjeni gozd, funkcije gozdov, geografski informacijski
sistem, kmetijska krajina, spodnja Goriška Brda.

Abstract:
Poberaj, K. , Pirnat, J.: Importance of Preserved Forests in Agricultural Landscape of the Lower Goriška Brda. Gozdarski
vestnik, No. 4/2001. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 20. Translated into English by the Eva Naglič.
The Lower Goriška Brda are an agricultural landscape situated in the extreme western part of Slovenia. The mild
cl imate alows the development of its wine-growing culture. The land owners intend to clear the areas of preserved forests
to gain new areas for their vineyards.
With a use of an areal orthophotography and GIS tools we have established the area s and spatial distribution of forests
and their different stand type s. Forests in the Lower Brda cover scarcely 28 % of the area, whereas the preserved forests
with unfavourable spatial distribution represent only 7 % of the total area. The preserved forests have different functions
and they need to be strictly protected in the future.
Key words: preserved forest, forest functions, GIS, agriculturallandscape, Lower Goriška Brda.

1 UVOD
INTRODUCTION
Spodnja Brda so kmetijska krajina, ki sodi v skrajni zahodni del goriške
mezoregije (PLUT 1999). Od okolice se loči po geoloških in geografskih
značilnostih ter po drugačni kmetijski rabi. Zajema deset manjših katastrskih
obči n s skupno površino 3.918 ha, od katere obsega gozd 1.090 ha.
Spodnja Brda so del zelo obremenjene vinogradniške kmetijske krajine, kjer se še zlasti v zadnjih letih pojavljajo velike težnje po posegih v
gozdni prostor za potrebe vinogradništva. Gozdnatost je v povprečju le
okoli 28-odstotna, v nekaterih katastrskih qbčinah pa niti S-odstotna, večina
gozdov ima popolnoma spremenjeno drevesne sestavo. Za to območje tudi
ne obstaja sestojna karta in do sedaj razen načelno še niso bile ovrednotene
funkcije posameznih sestojev. Za dobro gospodarjenje na tem območju
bi potrebovali tudi konkretnejše kriterije in strokovne podlage pri izdajanju
soglasij za posege v gozdni prostor. Vprašanja, ki so povezana s krčenjem
gozdnih ostankov z ohranjeno naravno dreves no sestavo, je potrebno argumentirano in celovito predstaviti javnosti. Zavod za gozdove Slovenije je
že zastavil določene aktivnosti v tej smeri. V letu 1998 so dokončali pilotno
raziskavo (PAPEŽ et al. 1998), v kateri so na primeru katastrske občine
Kozana (oddelek 6 in 7, GGE Brda) opredelili konkretnejša merila za doloGozdV 59 (2001) 4
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pomembnosti gozdnih ostankov za to območje.
Namen raziskave je bil iz ortofoto posnetkov določiti površino in razpored
gozdnih ostankov, določiti sestojne tipe ter ugotoviti površino in razpored
sestojev z ohranjeno naravno drevesne sestavo, ki je pomembna za ohranjanje biotske pestrosti v tej krajini. Namen naloge je bil tudi ugotoviti, katere
funkcije ti gozdovi opravljajo. To bi bila podlaga za razglasitev gozdov s
posebnim namenom v občini Brda.

2 SPLOŠEN OPIS SPODNJIH BRD
2 GENERAL DESCRIPTION OF THE LOWER BRDA
Goriška Brda so posebna naravnogeografska regija v zahodnem delu
Slovenije ob meji z Italijo (OROŽEN-ADAMIČ et al. 1995). S treh strani so
Brda izrazito naravno omejena. Na severu jih obdaja veliko sleme Sabotina
in Korade . Na zahodu poteka naravna meja ob Idriji, na vzhodu pa ob
Soči. Manj izrazita je meja na jugu, kjer briško gričevje postopno prehaja
v Furlansko nižino. Celotna Brda niso enotna, l očimo zgornja in spodnja.
Razlikujejo se po geološki podlagi, kakovosti tal in po kulturah . V spodnjih
Brdih uspeva gozd le na majhnih, med seboj ločenih površinah, v zgornjih
Brdih pa je zaradi močnega izseljevanja prebivalstva v zadnjih dvajsetih,
tridesetih letih gozd vse bolj napredoval. Spodnja Brda so iz istega razloga gosteje naseljena. Pod spodnja Brda spada deset katastrskih občin ,
območje je razdeljeno tudi med štirinajst gozdnogospodarskih oddelkov
(preglednica 1) v gospodarski enoti Brda.
Geološka osnova so skladi eocenskega fliša, peščenjaka in mehkega
laporja. Kredna podlaga prihaja na dan le na obrobju Sabotina, kjer so
apneniške plasti (apneniški laporji, peščenjaki in konglomerati) močno razgaljene in dobro izražene (VIŠER 1954).
Spodnja Brda se tudi po petrografski razporeditvi kamenin ločijo od zgornjih Brd. Fliš, ki je pri Medani, Vipolžah in Dobrovem še zelo drobne strukture
in brez primešanega grobega materiala, se proti severu naglo slabša in med
laporje se vrinjajo apneniške plasti. Rodovitna tla so tukaj skoraj povsem
izprana in marsikje je že razgaljena kameninska podlaga. Drugače j e v
spodnjih Brdih, kjer flišne plasti na površju hitro razpadajo in ustvarjajo
rodovitna tla, vendar tudi vodna erozija v njih hitro napreduje. Prevladuj oča
taina tipa v tukajšnjih gozdovih sta evtri čna in distrična rjava tla. Površje
spodnjih Brd je iz nizkega sveta , ki dosega na dnu dolin mestoma komaj
54 m n.v. Med številnimi dolinami se enakomerno dvigajo napeti in široko
ploščati hrbti z višinami od 160 do 270 m. Brda ležijo le dobrih 20 km od
Preglednica 1: Razporeditev
oddelkov v katastrskih občinah

Katastrska občina

Oddelek

Površina (ha)

Cadastral community

Section

Area (ha)

Table 1: The distribution of forest
sections in cadastral communi-

Vipolže
Medana
Biljana

odd. 1
odd . 2
odd. 3
odd.4
odd. 5
odd.6
odd. 7
odd.8
odd.9
odd. 10
odd. 11
odd. 19
odd.20
ods.21c

224,71
328,8
976 61

ties

Neblo
Ko zana
Cerovo
Kojsko
Smartno
Vedrijan
Višnjevik

172

41 9,27
371,17
462,87
486
307,81
179 32
161 ,89
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morja, do njega ni nobene pregrade, tako daje območje pod velikim vplivom
mediteranskega podnebja (OGRIN 1997). Zime so zaradi tega zelo mile.
Najhladnejši mesec je januar s povprečno temperaturo okrog 30° C. Poletja so zelo vroča , s povprečnimi julijskimi temperaturami med 23 in 24° C
(VIŠER 1954). Povprečna letna temperatura v spodnjih Brdih je 13 do 14° C.
Povprečna letna količina padavin je približno 1.540 mm/m2 . Najmanj padavin
pade v prvih treh mesecih leta, in sicer 92 do 102 mm, največ pa j unija in
julija, 135 do 141 mm, ter od septembra do novembra, 162 do 168 mm/m2 .
Spodnja Brda so zelo gosto poseljena pokrajina, saj je gostota prebivalstva leta 1981 znašala 110 ljudi na 1 km 2 . Vendar je aktivnih prebivalcev,
zaposlenih v primarnem sektorju, le dobrih 11 %; večina prebivalcev dela v
bližnji Novi Gorici in se s kmetijstvom ukvarja kot z dopolnilno dejavnostjo.
Kmetijstvo je tukaj skoraj povsem usmerjeno v vinogradništvo in manj v
sadjarstvo. Vinogradništvo je še sedaj vse bolj pomembna in perspektivna
kmetijska dejavnost. Odsev teh razmer je tudi zelo intenzivno gospodarjenje
z gozdovi, predvsem zaradi velikih potreb po vinogradniškem kolju. Nekoč
bujne hrastove in kostanjeve gozdove so skoraj povsem izkrčili oziroma po
letu 1880 tudi nadomestili z robin ijo; prvotni gozd se je do danes ohranil le kot
med seboj l očeni ostanki gozda na dnu grap, na strmejših severnih pobočjih
ter na peščenih, za kmetijstvo neuporabnih tleh. Sedaj je v spodnjih Brdih
gozdnatost le še 28-odstotna, večina sestojev je robinijevih s panjevskim
načinom gospodarjenja. Sestoj ev z ohranjeno naravno drevesno sestavo j e
280 ha, kar predstavlja le 26% površine vseh gozdov v spodnjih Brdih in še ti
so v degradira ni obliki zaradi panjevskega nači na gospodarj enja ter steljarjenja (PAPEŽ et al. 1998). Prevladujoča gozdna združba je Seslerio-Qercetum
oziroma gozd gradna in jesenske vilovine.

3 METODE DELA
3 WORKING METHODS

3.1 Površina gozda
3.1 Forest area
Površino gozda smo ugotovili s pomočjo ekranske digitalizacije gozdnega
roba z digitalnih ortofoto posnetkov DOF 5. Površine, pri katerih z ortofoto
posnetkov ni bilo razvidno, katera kultura jih porašča, smo preverili na
terenu. Za zaslonsko digitalizacija smo uporabljali program Maplnfo Professional5.0. Vgrajena analitična orodja omogočajo izdelavo različnih prikazov
podatkov, od tematskih kart do tabelaričnih prikazov ter prikazov v obliki
grafov (GLAVAN 1998). Tako pridobljene podatke smo nadalje prostorsko
obdelali s pomočjo programskega paketa geografskega informacijskega
paketa IDRISI 32 (EASTMAN 1997), da bi dobili podatke o medsebojni
oddaljenosti in prostorskem razporedu posameznih gozdnih zaplat v kmetijski matici.
Kot osnovo pri razmejitvi obdelanih kmetijskih površin, kmetijskih zemljišč
v zaraščanju in gozda smo upoštevali izhodišča Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (1998).
Razmejitev med gozdom in obdelano kmetijsko površino:
Za gozd štejemo skupine gozdnega drevja, večje od 5 arov (Zakon o
gozdovih, 1993), glede na to se recipročno upošteva, da se iz gozda izločijo
ekstenzivne kmetijske površine, večje od 5 arov, ter intenzivne kmetijske
površine, večje od 1 ara. Ker je v spodnjih Brdih zelo malo ohranjenih večjih
gozdnih ostankov in ker nekatere funkcije opravljajo tudi manjše skupine
drevja, smo v raziskavi upoštevali tudi te .
GozdV 59 (2001) 4
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Razmejitev kmetijskih zemljišč v zaraščanju :
Na splošno je zemljišče v zaraščanju zemljišče , ki se okvirno vsaj pet let
ne rabi več v kmetijske namene in ki je v sekundarnem naravnem razvoju
vegetacije z gozdnim drevjem ali grmovjem zaraščeno 25-75-odstotno, pri
čemer vladajoče in sovladajoče drevje ne presega 1Ocm. Vendar v spodnjih
Brdih tega ne moremo dobesedno upoštevati, saj je robinija s premerom
10 cm že zrela za posek in iz nje dobimo vinogradniško kolje. Zato smo
v primeru površine, ki se zarašča z robinijo, kot zemljišče v zaraščanju
upoštevali le tam, kjer robinija še ni presegla razvojne faze gošče.
Slika 1· V goriških brdih se kmetijske površine še vedno širijo,
predvsem na račun gozda

Figure 1: Deforestation in Goriška
Brda is stili presen! in order to
obtain new agricultural areas

3.2 Drevesna sestava
3.2 Structure of trees
Ko smo izločali gozdne zaplate na ortofoto posnetkih, smo na terenu
za vsako gozdno površino posebej določili, katere drevesne vrste na njej
uspevajo. Gozd v spodnjih Brdih smo razčlenili na devet razli čnih tipov:
- sestoji , v katerih prevladuje umetno vnesena robinija (Robinia pseudacacia) nad 70 %;
- mešani sestoji hrasta (Quercus petraea), črnega gabra (Ostf}'a carpinfo/ia),
domačega kostanja (Castanea sativa) in robinije (Robinia pseudacacia)
naravnega nastanka; drevesna sestava je spremenjena;
- sestoji naravnega izvora, v katerih prevladuje hrast (Quercus petraea)
nad 70 %;
- sestoji naravnega izvora, v katerih prevladuje črni gaber (Ostf}'a carpinfolia) nad 70% oziroma je črni gaber mešan s kostanjem (Castanea sativa);
panjevski sestoji trdih listavcev;
- sestoji, v katerih prevladujejo umetno zasajeni iglavci: črni bor (Pinus
nigra) ali evropski macesen (Larix decidua) nad 70 %;
- sestoji naravnega izvora , v katerih prevladuje domači kostanj (Castanea
sativa) nad 70 %;
- mešani sestoji naravnega izvora, v katerih prevladujeta hrast (Quercus
petraea) in črni gaber (Ostf}'a carpinfolia) nad 70 %; hrast, mešan s trdimi
li stavci;
- mešani sestoji naravnega izvora, v katerih prevladujeta hrast (Quercus
petraea) in domači kostanj (Castanea sativa);
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- mešani sestoji naravnega izvora, v katerih prevladujejo hrast (Quercus petraea) in mehki listavci: črna j elša (A/nus glutinosa), lipa (Tilia platyphyl/os),
beli topol (Popu/us alba) ter nekateri drugi.
Razčlenili smo še nekatere negozdne objekte:
- negozd: v to kategorijo spadajo vse kmetijske površine, vasi, ceste in
podobno;
- krčitve : sem spadajo površine, na katerih se iz aeroposnetkov iz leta 1996
vidi, da so gozdne površine, vendar so bile v kasnejšem času izkrčene
zaradi različnih vzrokov;
- kmetijske površine v zaraščanju .

Teh dvanajst tipov površin smo vrisali na karto, ki smo jo izdelali z digita liziranjem gozdnega roba, tako da smo dobili sestoj no karto oziroma karto
razširjenosti drevesnih vrst v spodnjih Brdih. S pomočjo modulov v programu
Maplnfo smo ugotovili točne površine razl ičnih sestojev. Na podlagi teh pa
smo ugotovili, kolikšen delež gozdov ima še relativno ohranjeno naravno
drevesno sestavo.

4 REZULTATI
4 RESULTS
4.1 Površina in prostorski razpored gozda
4.1 Forest area and spatial distribution of forest
Posamezni tipi gozda so po prostoru ra zli čno porazdeljeni, saj so spodnja
Brda zelo heterogena. Tako na primer najdemo sestoje kostanja na dveh
med seboj nekoliko ločenih območj ih , v oddelkih 4, 5, 20, 21 c ter v oddelkih
7, 8 in 1O. Čistih kostanjevih sestojev je le dobrih 8,5 ha , kar ni veliko
Oddelek

Section
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19
20
21c
Skupaj

Ng
212, 10
277,70
423,86
319,22
302,07
103,08
131,98
144,70
206,13
195,32
84,69
208,88
99,51
92,08
2.801 ,32

Krč

0,08
0,87
0,21
0,35
3,00

4,51

z
2,79
1,60
2,74
0,23
1,78
0,40
1,29
0,65

g1

g2

9,82
48,78
153,58
62,34
91,76
38,7 1
54,65
39,12
49,89
2,08
57,97
0,57
52,35
1,39 48,32 41,34
27,74 10,97
19,03
15,52 754,06 52,31

g3

0,72
2,24
6 ,15
7,70
1,74
20,75
4,42
13,17
7,72
6,03
2,75
4 86
3 1,10
109,35

g4

gS

Pregled mea 2· Površine različni h
tipov gozdov po oddelkih (v ha)

Table 2: Areas of different forest
types (in ha)
g6

1,91
0,80

0,78

0,27
1,33

2,09
0,96

0,33

2,73

0,54

0,20
2,11

0,58
3,56
8,5 1

g7

g8

g9

1,28
0 ,53
3,39
1,74
9,65

7,09
0,80
1,92

5,84

9,81

6,84

0,56

0,48
22,55
55,85
5,13
35,66
8,00

Total
Legenda 1Legend:
Ng - negozdne površine 1 non forest areas
Krč - krč itve po letu 1996 1c/eared areas after the year 1996
z - površine v zarašča nju 1overgrown areas
g1 - panjevski sestoji robin ije 1coppice stands of robinia
g2 - mešani raznodobni sestoji 1mixed uneven-aged stands
g3 - hrastovi sestoji 1oak stands
g4 - panjevski sestoji listavcev 1 coppice stands of

broadleaved trees
GozdV 59 (2001) 4

g5 - nasadi iglavcev 1planted coniferous trees
g6 - kostanjevi sestoji 1chestnut stands
g7 - hrast, mešan s trdimi listavci 1oak mixed with hard

broadleaved trees
g8 - hrast, mešan

s kostanjem 1 oak and chestnut

stands
g9 - hrast, mešan z mehkimi listavci 1oak mixed with
soft broadleaved trees
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Preglednica 3: Sprememba površine gozda v času za posamezne
katastrske občine (v ha)
(Vir: Gozdnogospodarski načrt ,
enota Brda, 1992-2001)
Table 3: Temporal changes in
forest areas for different cadastral communities (in ha)
(Source:
Gozdnogospodarski
načrt, enota Brda, 1992-2001)

v primerjavi s celotno površino gozda v spodnjih Brdih. Delež kostanj a
nekoliko popravijo še sestoji, kjer sta mešana hrast in kostanj; teh je slabih
10 ha.
Hrast najdemo skoraj povsod. Ni ga le v oddelku 1, ki je najjužnejši in je
že povsem v ravninskem delu Brd oziroma spada že v Furlansko nižino. Ta
del j e že od nekdaj najbolj obremenjen s kmetijstvom in skoraj v celoti brez
gozda. Čeprav je hrast skoraj v vseh oddelkih, ni čistih hrastovih sestojev
nikjer dosti več kot polovica površine gozdov (50,3% v oddelku 21c); skupno
pa jih je 109,35 ha. Hrast najdemo tudi v kombinaciji z ga brom, kostanj em,
mehkimi listavci in robinijo. Sestoje s hrastom in drugimi drevesni mi vrstami
najdemo največ v severnem delu, v oddelkih 5, 1O, 11 , 19, 20 in 21 c, ki
mejijo na zgornja Brda; ta so v veči ni poraščena z gozdovi gabra, ki j e
zarasel nekdanje pašnike.
Robinija je najbolj razširjena drevesna vrsta v spod njih Brdih. Najdemo
jo povsod, še najmanj jo je v oddelkih, ki mejijo na zgornja Brda, in sicer v
oddelku 1O 65,1 %, v oddelku 11 45,8 %, v oddelku 19 49,5 %, v oddelku
20 34,7% ter v oddelku 21c 30,7 %. Največ paje robinije v južnih oddelkih,
ki mejij o na Furlansko nižino, kjer jo je 1OO% v oddelku 1, 98,5% v oddelku
2 in 96,6% v oddelku 3. V tem obm očj u so jo okrog leta 1890 tudi najprej
zače li saditi. Robinijevi sestoji so skoraj iz klj učn o čisti , le v oddelkih 19 in
20 jo najdemo pomešano s hrastom in gabrom.
V spodnjih Brdih najdemo tudi sestoje črne jelše, belega topola in lipe.
Vsem tem drevesnim vrstam pa je primešan hrast. Jelšo, topol in lipo najdemo v dolini potoka Koren na zahodnem delu Brd ob meji z Italijo. Takih
sestojev je razmeroma zelo malo, saj jih je vsega skupaj le dobrih 6 ha.
Posam i čna drevesa belega topola in lipe najdemo skoraj po vseh Brdih,
ponavadi posajena v vaseh in ob cestah , tako da jih ne moremo šteti kot
gozd, vseeno pa so pomembna, saj tudi ta opravljajo nekatere funkcije.
V bližini Dobrova je tudi nasad macesnov in umetno zasnovan sestoj
črnega bora. Podoben sestoj č rn ega bora lahko naj demo tudi v bližini vasi
Gradno v oddelku 21c. Vsi ti trije sestoji so zelo majhni in vsak zase ne
pokriva niti površine enega hektara, skupaj pa imajo površino 2,11 ha.
Poleg gozda, ki ga je v štirinajstih oddelkih spodnjih Brd skupno 1089,98
ha, pa je tukaj še 2822,07 ha negozdnih površin, od katerih se jih v gozd
zopet zarašča 15,82 ha. Površin, ki so bile izkrčene po letu 1996, pa je
5,23 ha.

Katastrska občina

Leto 1 Year
Vsa površina
1999
Total area
1992
1830
1900
1975
1982
224,17
Vipolže
13
13
12,38
8,09
7,87
9,82
43,61
43 61
49,50
328 80
Medana
59
59
58,36
Biljana
210,66
210,65
229,61
976 61
194
194
228 88
419,27
Neblo
109
109
107 48
102,79
102,79
115,42
61
120 82
67 96
67,96
134,21
371,17
Koza na
61
108,04
462,87
117,86
117,85
Cerovo
70
70
137,86
Kojsko
30
65
143,12
'127,08
126,46
203,61
486 oo
41
91,70
91,70
97,72
307 81
41
109,64
1Smartno
179,32
Vedrijan
43,61
55,54
79,81
26
26
65 33
144,29*
Višnjevik
125*
125*
149,92*
140,30*
61,89
161,89
953,66*
968,72*
1.089,98
3.918 45
Skupaj 1 Total
763*
1.133,79*
728*
• Oddelek 21 (k.o. Višnjevik) je v letih 1830-1992 prikazan v celotni površini, za leto 1999 pa le njegov odsek 21c, ki
edini sodi v spodnja Brda
• The whole section 21 (Cadastral community Višnjevik) is shown for the years 1830 - 1992, whereas for the year 1999
only part 21c is given since only this part belongs to the lower Brda
Cadastral community
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4.2 Primerjava sedanjega in preteklega stanja
4.2 Comparison of present and past situations
Tako lahkd primerjavo gozdnatosti naredimo le za ostale katastrske
občine. V celoti vzeto se gozdnatost v spodnjih Brdih vsaj zadnjih 170 letih
praktično

nenehno

povečuje.

Katastrska občina
Cadastral community
Vipolže
Medana
Biljana
Neblo
Koza na
Cerovo
Kojsko
'Smartno
Vedrijan
Višnjevik
Skupaj 1 Total
Površinski razredi (ha)
Area classes (ha)
10 0-49,99
5,0-9,99
1,0-4,99
< 1,00
Skupaj 1Total

Ohranjeni sestoji
Prese/Ved stands
(hal
0,00
0,72
11,78
23,66
40,85
19,03
93,02
7,88
41,10
42,66
281,50

Vsi sestoji
All stands
(hal
9 82
49,50
229,61
115,42
134,21
108,04
203,34
97,54
79,81
61,89
1089,18

Stevilo gozdnih zaplat
No. of forest oatches
5
8
37
55
114

Ohranjeni sestoji
Prese/Ved stands
(o/ol

o
1,45
5,13
20,50
30,44
17,61
45,75
8,08
51,50
68,93
25,83

Povprečna

površina (ha)
Averaae area (hai
29,30
6,72
1,69
0,52

Preglednica 4. Površine in deleži
ohranjenih sestojev po katastrskih občinah
Table 4 Areas and percentages
of prese/Ved forest stands in
cadastral communities

Preglednica 5: Razpored ohranjenih gozdnih zaplat v obravnavanem področju po velikostnih
razredih (v ha)
Table 5. Distribution of prese/Ved
forest patches in a study area
according to area classes (in
ha)

Med ohranjene sestoje spadajo hrastovi sestoji, panjevski sestoji trdih
listavcev, kostanjevi sestoji, sestoji hrasta, mešanega s trdimi listavci, sestoji
hrasta, mešanega s kostanjem , ter sestoji hrasta, mešanega z mehkimi
listavci.
Zaplate ohranjenih sestojev predstavljajo t. i. stopne kamne v agrarni
krajini; ti omogočajo mig racijo številnih gozdnih vrst iz širše okolice. Omrežje
ohranjenih gozdov sestavlja t. i. hrbtenico naravne vegetacije, ki je svojevrsten kazalec sprememb v okoliški kmetijski matici (PIRNAT 2000). Zato
so poleg celotne površine ohranjenih gozdov zanimive tudi ugotovitve, kako
velike so zaplate ohranjenih gozdov in kako so razporejene v prostoru. Te
značilnosti smo določili s pomočjo geografskega informacijskega sistema
in jih prikazujemo v preglednicah 5 in 6.
Površinski razpored ohranjenih gozdov ni preveč ugoden, saj prevladujejo manjše zaplate; le pet zaplat je večjih od 10 hektarov, te pa ležijo
na skrajnem severovzhodnem robu obravnavanega območja. Poleg površinskih razmerij med gozdnimi zaplatami so pomembne tudi njihove medsebojne razdalje oziroma razpored v prostoru. Po navedbah iz literature
(HUNTLEY 1BIRKS 1983, JOHNSON 1988, WILDERMUTH 1980) je 300
m okvirno tista medsebojna razdalja, ki še omogoča migracije številnih
živalskih vrst in ki je pomembna tudi za širjenje semen nekaterih gozdnih
vrst. S pomočjo modulov za izračun najkrajših medsebojnih razdalj v programskem paketu IDRISI (EASTMAN 1997) smo najprej opredelili najkrajše razdalje med vsemi gozdnimi zaplatami v spodnjih Brdih. Potem smo
postopek ponovili ob situaciji, v kateri smo upoštevali le za plate ohranjenih
sestojev, spremenjene sestoje pa smo v izračunu zavestno izpustili, saj smo
želeli ugotoviti, kakšne razdalje morajo premagovati vrste , ki so vezane na
ohranjene sestoje. Rezultate obeh izračunov prikazujemo v preglednici 6.
GozdV 59 (200 1) 4
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Razredi razdalj

Distance classes

Površine vseh gozdov v
danem razredu (ha)

Površine ohranjenih gozdov v
danem razredu (ha)

%

Areas of preserved forests
in each class (ha)

Areas of all forests in
each class (ha)
< 150m
151 - 300m
301 - 600 m
601-900 m
901 -1 .200 m
> 1.200 m
Skupaj 1 Total

3.475 40
344 ,52
139,35
13,87

87 5
8,7
3,5
0,3

-

-

3.973,14

100,0

Preglednica 6: Kmetijske površine (ha) in deleži(%) v obravnavanem območju po različnih razredih glede na najkrajša medsebojno razdaljo med vsemi gozdnimi zaplatami oziroma samo
med ohranjenimi gozdnimi zaplatami

Table 6: Agricultural areas (ha)
and percentages (%) in a study
area for different c/asses according to the shortest distance
among all forest patches and
shortest distance among preserved forest patches, respective/y

%

96,2

1.355 59
775,60
843,54
382 54
245,24
370,63
3.973,14

34 1
19,5
21,2
9,6
6,2
9,3
100,0

53,6

V preglednici 6 vidimo, da so v primeru, ko upoštevamo vse gozdove,
(96,2 %) znotraj t. i. kritične razdalje, krajše od 300m.
Če pa primerjamo le medsebojne razdalje med ohranjenimi sestoji, je slika
precej manj ugodna, saj je le na dobri polovici (53,6 %) površine razpored
ohranjenih gozdov znotraj ocenjevane kritične oddaljenosti.
praktično vsi gozdovi

5 FUNKCIJE GOZDA V SPODNJIH BRDIH
5 FOREST FUNCTIONS IN THE LOWER BRDA
Kot drugod tudi v spodnjih Brdih gozd opravlja veliko funkcij, ki so
pomembne za človekov obstanek, boljše življenje in ohranitev prijaznega
okolja, v katerem živi. Tukaj so nekatere funkcije celo mnogo bolj poudarjene
kot v okoljih, kjer je gozda več, saj v nekaterih oddelkih gozdnatost ne
presega niti 20 %, mestoma pa niti 5 %. Zato so takšni ostanki v agrarni
krajini še kako pomembni, saj se na izredno majhni površini prekriva veliko
različnih funkcij.

5.1 Okoljske funkcije
5.1 Ecological functions
5.1.1 Vodna funkcija

5.1.1 Hydrological function
Vodna vloga postaja ena najpomembnejših vlog gozda, to pa zato ker
voda ni obnovljiv, ampak končen vir, ki se kakovostno obnavlja v velikem
vodnem krogu, v katerem igra gozd pomembno vlogo (ANKO 1995). Odtok
iz gozda je tudi bolj enakomeren, nihanja vode so bila v gozdnem območju močno ublažena (KOTAR 1996). Poleg dobrodejnega vpliva na odtok
ima gozd tudi zelo ugoden vpliv na kakovost vode, tako površinske kot
podtalnice. Stopnjo poudarjenosti vodne funkcije povzemamo po strokovnih
osnovah (Pravilnik ... , 1998). V spodnjih Brdih ne najdemo gozda s prvo
stopnjo poudarjenosti vodne funkcije. Drugo stopnjo poudarjenosti te funkcije pa imajo gozdovi ob vodotokih v 50 m širokem pasu (Interna navodila,
ZGS 1998). Takih gozdov je 85 ha. Dolžina vseh vodotokov v spodnjih Brdih
je dobrih 34 km, vendar tečejo po gozdu le na razdalji 4 km, po robu gozda
pa na razdalji 9 km.
5.1.2 Pestrostna funkcija

5.1.2 Biodiversity function
Ko govorimo o pestrostni oziroma biotopski vlogi gozda, imamo v mislih
ohranjanje biotske pestrosti, ki postaja ena najpomembnejših nalog gozdarstva (ANKO 1995). Izraz biotska raznovrstnost definiramo kot razno178
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vrstnost vrst in ekosistemov na Zemlji in ekoloških procesov, katerih del
so, oziroma kot številčnost, pestrost in spremenljivost živih organizmov
(GROOMBRIDGE 1992). Z raziskavo v katastrski občini Kazana (PAPEŽ
et al. 1998) je bilo ugotovljeno, da na tem območju gnezdi oziroma da ga
občasno obiskuje štiriinštirideset vrst ptic. Takih, ki so v zvezi s prehranjevanjem vezane izključno na gozd, je 24 vrst, takih pa, ki se prehranjujejo
v gozdu in izven njega, je 5 vrst. Popisi ptic na posameznih stojiščih, ki so
jih naredili v različnih sestojih, so pokazali, da je največ vrst ptic v sestojih
gradna in kostanja , v katerih je prisotno veliko različnih drevesnih in grmovnih vrst. Pri popisovanju ptic so opazili tudi 1O ogroženih vrst. Z raziskavo
so tudi evidentirali 180 vrst rastlin in ugotovili, da je 12 vrst potencialno
ogroženih. To raziskavo, opravljeno v katastrski občini Kazana, ki zajema
oddelka 6 in 7, lahko posplošimo na celotno območje spodnjih Brd, saj sta
ta dva oddelka približno v sredini območja in imata približno enako strukturo
sestojev kot cela spodnja Brda.
Po Pravilniku o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (1998)
imajo prvo stopnjo poudarjenosti vsi hrastovi sestoji, kostanjevi sestoji,
sestoji hrasta, mešanega s trdimi listavci , hrasta, mešanega s kostanjem ,
ter panjevski sestoji trdih listavcev. Prvo stopnjo poudarjenosti imajo, ker je
takih sestojev v spodnjih Brdih ohranjenih zelo malo (so pa le v teh sestoj ih
razmere za nastanek dupel) in ker je v teh sestoj ih v nasprotju z robinijevimi,
kjer je rastlinska vrstna raznolikost zelo majhna, veliko število drevesnih,
grmovnih in zeliščnih vrst, ki omogočajo prehranjevanje živalim. Prvo stopnjo
poudarjenosti pestrostne funkcije imaj o tudi zaradi tega , ker najdemo v teh
sestojih 12 ogroženih rastlinskih vrst ter 10 ogroženih vrst ptic. Skupna
površina teh sestojev je 274,66 ha. Drugo stopnjo poudarjenosti pa imajo
mešani raznodobni sestoji na severnem delu spodnjih Brd, ob meji z zgornjimi Brdi, ki imajo gozda precej več. Sestojev z drugo stopnjo poudarjenosti
pestrostne funkcije je 52,31 ha.
5.1 .3 Klimatska funkcija
5.1.3 Climatic function

Gozd v pokrajini povečuje zračno vlago in blaži temperaturne ekstreme,
lahko bi rekli, da atlantificira klimo (ANKO 1995). Pomembno vlogo igra
gozd tudi pri zmanjševanju hitrosti vetra; na privetrni strani se vpliv gozda
čuti v pasu, širokem 5 do 1Ovišin sestaja, na zavetrni strani pa se vpliv čuti
v pasu, širokem 20 do 50 sestojnih višin. Od hitrosti vetra pa je odvisna
transpiracija; pri hitrosti nad 14,4 km/h veter pospešuje transpiracijo in
zato zmanjšuje organsko produkcijo (KOTAR 1996). V Brdih je to zelo
pomembno, saj so površine med gozdom skoraj vse v kmetijski rabi.
Po internih navodilih ZGS (1998) bi lahko imeli prvo stopnjo poudarjenosti
ostanki gozda v oddelku 1 na južnem delu območja, ki meji na Furlansko
nižino. Tukaj je skupna površina gozda le 9,82 ha, kar predstavlja v oddelku
s površino 224,71 ha samo 4,4 % površine. Vendar enega oddelka še ne
moremo opredeliti kot krajinsko enotno območje. Tako lahko določimo le
drugo stopnjo poudarjenosti klimatske funkcije, ki jo imajo gozdni ostanki v
oddelkih 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 in 9. Tukaj je gozdnatost v povprečju 22,5-odstotna
oziroma v oddelku 1 4,4-odstot na, v oddelku 2 15, 1-odstotna, v oddelku
3 27, 1-odstotna, v oddelku 4 18, 1-odstotna, v oddelku 6 29,4-odstotna,
v oddelku 7 40,6-odstotna, v oddelku 8 23,4-odstotna in v oddelku 9
23,3-odstotna. Drugo stopnjo poudarjenosti te funkcije imajo gozdovi v j užnem
predelu spodnjih Brd, kjer svet prehaja iz g ričevja v ravnino in kjer so razmere
za kmetij stvo najboljše, tako da so gozdove tukaj najmočneje krčili.
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5.2 Proizvodne funkcije
5.2 Production functions
5.2.1 Lesnoproizvodna vloga

5.2.1 Timber production function
Lesnoproizvodna vloga je vezana na proizvodnjo biomase v gozdnem
ekosistemu in zadovoljuje človekove potrebe po lesu. Te se skladno z razvojem neke družbe v prostoru in času menjajo (ANKO 1995). Na primeru
spodnjih Brd se potreba po lesu pretežno kaže kot potreba po vinogradniškem kolju. Tako je glavni sortiment, po katerem je v Brdih velika potreba,
robinijevo vinogradniške kolje premera 10 do 30 cm. Robinija je za kolje
zelo primerna zaradi hitre rasti, saj že v prvem letu doseže 70 do 100 cm, v
desetih letih pa 1Om višine in več, zaradi trajnosti lesa ter zaradi močnega
poganjanja iz panja (Drevesne vrste, 1996). Drugih drevesnih vrst v ta
namen v tem prostoru ne uporabljajo.
Sestoje robin ije posekajo vsakih pet do petnajst let, odvisno od debeline
kolov, ki jih potrebujejo. V teh sestojih se gospodari izključno panjevsko.
V gozdnogospodarskem načrtu enote Brda je navedeno, da je prirastek
robinije manjši od 5m3 na hektar letno, vendar je upoštevan samo prirastek
dreves nad meritvenim pragom (debeline 10 cm), ni pa upoštevan prirastek na drevju, tanjšem od meritvenega praga, ki se v spodnjih Brdih tudi
izkorišča. Ostali sestoji imajo drugo stopnjo poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije. V njih je mogoče pridobivati le slabše sortimente oziroma le
prostorninski les. Taki sestoji v zadnjem času izgubljajo pomen v smislu
lesnoproizvodne funkcije, saj jih lastniki zelo malo izkoriščajo.
5.2.2 Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin

5.2.2. Function of exploiting other forest resources
V spodnjih Brdih najdemo dve vrsti koristnikov nabiralniške vloge gozda.
Prvi so lastniki, ki se poslužujejo te vloge za pridobitniško dejavnost, drugi
pa to vlogo izrabljajo ne toliko v ekonomske kot v rekreativne namene, v
iskanju povezave z naravo. V Brdih so predvsem kostanjevi sestoji tisti, ki
opravljajo to funkcijo. Tukaj je tradicija nabiranja plodov domačega kostanja
ohranjena še iz rimskih časov, ko je bil to pomemben vir škroba v prehrani.
Glede na dol oči la pravilnika (1998) ima prvo stopnjo poudarjenosti nabiralniške funkcije 8,51 ha čistih kostanjevih sestojev, prav tako pa imajo prvo
stopnjo poudarjenosti tudi sestoji kostanja, mešanega s hrastom, ki jih je
9,81 ha.
K funkciji pridobivanja drugih gozdnih proizvodov spada tudi čebe larstvo.
Večina grmovnih in zeliščnih vrst je medonosnih, v Brdih pa se jim v ostankih
gozda in omejkih pridružijo tudi medonosne drevesne vrste, kot na primer
robinija in kostanj. V takih primerih so ostanki gozdne vegetacije v agrarni
krajini zelo pomembni tudi za čebelarstvo .

5.3 Medsebojno vpl ivanje funkcij
5.3 lnteraction of different fu nctions
Na območju spodnjih Brd ima gozd pet različnih funkcij prve in druge
stopnje poudarjenosti. Nekateri sestoji imajo poudarjenih več funkcij na isti
površini, tako da je pri gospoda~enju in načrtovanju razvoja gozdov potrebno
določiti pomembnost posamezne funkcije na konkretnih površinah ter to
upoštevati pri nadaljnjem gospodarjenju z gozdom in gozdnimi ostanki.
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V spodnjih Brdih imajo vsi gozdovi prvo oziroma drugo stopnjo poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije. Prvo stopnjo imajo na površini 754,06 ha,
drugo stopnjo pa na površini 335,12 ha. Prvo stopnjo poudarjenosti funkcije
pridobivanja drugih gozdnih dobrin imajo gozdovi na površini 18,32 ha.
Gozdovi na tem območju imajo drugo stopnjo poudarjenosti vodne funkcije,
in sicer na površini 85 ha. Prvo stopnjo poudarjenosti pestrostne funkcije
imajo gozdovi s površino 274,66 ha. Drugo stopnjo klimatske funkcije pa
ima 531,18 ha gozdov.
Robinijevi sestoji s prvo stopnjo lesnoproizvodne funkcije imajo v oddelkih
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 in 9 tudi drugo stopnjo poudarjenosti klimatske funkcije,
tako da se ti dve funkciji prekrivata na površini 456,89 ha, prva stopnja
lesnoproizvodne funkcije pa se na 85 ha prekriva tudi z drugo stopnjo
poudarjenosti vodne funkcije. Večina gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti
lesnoproizvodne funkcije pa ima tudi prvo stopnjo poudarjenosti pestrostne
funkcije. Ti dve funkciji se prekrivata na površini 274,66 ha. Druga stopnja
lesnoproizvodne funkcije pa se prekriva tudi s funkcijo pridobivanja drugih
gozdnih dobrin na površini 18,32 ha in z drugo stopnjo klimatske funkcije
na površini 74,29 ha. Prva stopnja poudarjenosti pestrostne funkcije ter
prva stopnja poudarjenosti funkcije pridobivanja drugih gozdnih dobrin se
prekrivata v gozdovih na površini 18,32 ha. Pestrostna funkcija pa se prekriva tudi s klimatsko, in to na površini 74,29 ha. Prva stopnja poudarjenosti
funkcije pridobivanja drugih gozdnih dobrin se na površini 5,83 ha prekriva
z drugo stopnjo poudarjenosti klimatske funkcije.
Funkcija 1 Function
Lesnoproizvodna
Timber production
Pridobivanje drugih dobrin
Exploiting other forest resources
Vodna 1 Hydrological
Pestrostna 1 Biodiversity
Klimatska 1 Climatic

l. Stopnja

11. Stopnja

Grade 1

Grade JI

Skupaj
Total

754,06

335,12

1.089,18

18,32

Preglednica 7: Prostorsko ovrednotenje funkcij v spodnjih Brdih
(v ha)
Table 7: Spatial evaluation of
functions for the Lower Brda (in
ha)

85
276,66
531,18

6 ZAKLJUČKI
6 CONCLUSIONS

•1

V raziskavi smo s sodobnimi metodami uporabe geografskih informacijskih sistemov ugotavljali potek gozdnega roba, površino gozda, gozdnatost
po oddelkih in medsebojne oddaljenosti med sestoji. Ovrednotili smo ohranjenost sestojev in določi l i sestoje, ki so najpomembnejši za ohranjanje
biotske pestrosti v spodnjih Brdih. V raziskavi smo ugotovili, katere funkcije
gozd na tem območju opravlja, in določili tudi točno površino gozdov z
določeno funkcijo.
Brda so krajina, kjer prevladuje intenzivna kmetijska raba zemljišč, tako
da je gozd izrinjen le na najslabše lege, kjer so razmere za rast vinske
trte slabe. Gozd najdemo na dnu dolin; najve č ga je še ostalo na severnih
pobočjih. V spodnjih Brdih je gozda zelo malo (27,8 %) in še ta ima skoraj
povsod spremenjeno drevesne sestavo, tako da je ohranjenih sestojev samo
26 % vse gozdne površine. Poleg tega najdemo v teh ostankih ohranjenih
gozdov tudi dvanajst potencialno ogroženih rastlinskih vrst ter deset vrst
ptic, ki so na seznamu ogroženih vrst. Neugodni so tudi površinski deleži
in prostorski razpored ohranjenih gozdov. Zaradi tega bi bilo potrebno te
gozdove čimprej zaščititi pred nadaljnjim krčenjem in propadanjem, saj
bomo le na ta način lahko ohranili primerno okolje za življenje teh ogroženih
vrst. Pri prizadevanjih za ohranitev teh življenjskih okolij pa ni pomembno le
GozdV 59 (2001) 4
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to, da z različnimi odloki prepovemo njihovo izsekovanje oziroma omejimo gospodarjenje v njih. Zelo pomembno je tudi osvestiti ljudi o pomenu
ohranitve takih življenjskih okolij, kajti le s sodelovanjem ljudi, ki v tem
prostoru živijo, nam bo uspelo ohraniti pestrost življenja vsaj v taki meri,
kot jo poznamo danes.
Sestoje z ohranjeno drevesne sestavo je potrebno zaščititi, tako da se
ta pri gospodarjenju s temi sestoji ne bi spremenila, niti se ne bi zmanjšala
njena površina. To bi lahko dosegli, če bo pri novih vlogah za krčitev Zavod
za gozdove Slovenije dosledno preprečeval posege v sestoje z ohranjeno
drevesne sestavo, preprečiti pa bi morali tudi posege v pas gozda s spremenjeno drevesne sestavo, ki prej omenjene sestoje obkroža. še posebno
dragocene so tiste za plate ohranjenih gozdov, katerih razpored predstavlja
t. i. skelet naravne vegetacije v kmetijski krajini in ki omogočajo prehajanje
številnih vrst. Zaradi gospodarskih interesov lastnikov gozdov bo moralo
biti osveščanje lastnikov o funkcijah teh gozdov v prihodnje ena izmed
pomembnejših nalog gozdarjev, ki delajo v spodnjih Brdih in živijo z njimi.

Importance of Preserved Forests in Agricultural Landscape of the Lower Goriška Brda
Summary
Goriška Brda, (the Hills of Gorica), are situated in the extreme west of Slovenia, surrounded by the
mountain ridges of Sabotin and Korada in the north and the rivers of Idrija and Soča in the east. There is no
well-marked natural border in the south as the Brda slopes gradually fali into the Friuli Lowland. According
to the local inhabitants the territory is divided into the Lower and Upper Brda, distinguished by its geology,
morphology, and quality of soil. The Lower Brda are a densely populated agricultural land, whereas the
Upper Brda are mostly covered with woods which have overgrown the former pastures.
Geological formation in the Lower Brda is similar to the one in the Vipava Valley. It is composed of thick
strata of eocene flysch, sandstone, and soft mari.
The land of Lower Brda is hilly. Among small rivers and streams, which flow southwest in a more or less
parallelline, slopes merge with flat tops not higher than 200 m.
The climate in this part of Slovenia is strongly influenced by the sea, which is situated only 20 km away.
Winters are very mild, summers very hot. The average annual temperature is between 13 and 14°C, the
average annual precipitation is 1540 mm/m2 , with most of its rain in May. Because of the favourable cl imate
in the Lower Brda, vine growing has always been the most important activity in agriculture. However, this
orientation in agriculture is rather harmful for the forests. There are constant needs for vineyard posts and
a tendency to deforest land in order to obtain new vineyard areas. Deforestation should be undertaken
only on the account of standings with a preserved tree structure, which represents for only 26 % of all the
forests. The rest of the forests are exclusively overgrown with the robinia, which was introduced at the end
of the previous century.
ln our thesis the position and size of forests with its variety of stands were explored by ta king ortophoto
records, using the computer programme Maplnfo, ldrisi 32, and by visiting the area. It was found out that
there are 1089.18 ha offorests in the Lower Brda, which is 27.8% of the total area. There are only 280.70 ha
of forests with a preserved tree structure which counts for only 7.16% of the total area, the rest is covered
by the robinia and some small plantations of coniferous trees. Furthermore, the woodiness is increasing
because of the abandoned agricultural areas overgrown with the robinia.
The forest in the Lower Brda has different functions, such as an ecological (hydrological, biodiversity,
cli matic), and a productive one (timber and the exploiting other forest resources).
The forest has its hydrological function on ly along the streams. There are 35.35 km of streams, which
flow through the forest or along its border but there are no springs or watersheds.
All forests with a preserved tree structure have the biodiversity function. Ten bird species live there apart
from twelve endangered plant species. However, besides the endangered bird species there is stili a great
number of other animals, which have found their habitat in this forest and are a part of this ecosystem.
Therefore, it would be a serious damage if this biodiversity were to be destroyed.
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All the forests in sections 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 and 9 where woodiness does not exceed 25% have important
climatic function.
All forests in the Lower Brda have the timber production function: the first stage of importance have only
robinia stands, while other stands have only the second stage of importance. Chestnut stands and areas
with chestnut and oak stands are favourable for gathering chestnut.
Preserved forest stands should be strictly protected in the future. This task can be fulfi lled only through
the negotiations between forest owne rs and foresters. Therefore, the environmental consciousness should
become one of the most im porta nt ta sks of the foresters in the near future.
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Podnebne spremembe in slovenski gozdovi
Climate Change and Slovene Forests
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Izvleček:

Simončič, P., Kobler, A., Krajnc, N., Medved, M., Torelli, N., Robek, R.: Podnebne spremembe in slovenski gozdovi.
Gozdarski vestnik, št. 4/2001. V slovenščini, cit. lit. 68. Prevod v angleščino: Eva Naglič.
Prispevek obravnava pregled novejših spoznanj na področju povezav med podnebnimi spremembami, gozdom in
gozdarstvom. Predstavljene so prognoze dolgoročnih posledic naraščanja koncentracij toplogrednih plinov (TGP) v ozračju
na rast drevja in razvoj gozdov, mednarodni programi zmanjševanja emisij TGP, ki zadevajo gozdarstvo, in opisane so
vloge slovenskih gozdov z vidika podnebnih sprememb. Sprejete mednarodne obveznosti Slovenije pri zmanjševanju
emisij TGP zadevajo gozdarstvo preko obsega in stanja gozdov ter preko lesa in lesnih izdelkov. Uveljavljanje vlog gozdov
in lesa pri zmanjševanju emisij TGP v Sloveniji bomo dosegli tako, da krepimo ekološko stabilnost gozdov, povečujemo
rabo lesa, spodbujamo učinkovite rabe manj kakovostnega lesa in lesnih ostankov v energetske namene, opredelimo
rabe kmetijskih površin v zarašča nju ter uveljavimo vloge gozdov v strategijah in programih zmanjševanja emisij TGP. Za
uveljavitev vlog potrebujemo gozdarsko strategijo, ki mora biti podprta s programom raziskovalnega in strokovnega dela
ter povezana z energetiko, lesnopredelovalno industrijo, kmetijstvom in varstvom okolja.
Ključne

besede: podnebne spremembe, gozd, gozdarstvo, lesna biomasa, lesni izdelki, Slovenija.

Abstract:
Simo nčič, P., Kobler, A., Krajnc, N., Medved, M., Torelli, N., Robek, R. : Climate Change and Slovene Forests. Gozdarski
vestnik, No. 4/2001. ln Slovene, lit. quot. 68. Translated into English by Eva Naglič.
This article deals with a review of the newest understandings in the area of connections among cl imate change, forests
and forestry. Presented here are the prognoses for long-term consequences of the increasing greenhouse gases (GHG)
concentrations in the atmosphere on a tree growth and forest developments, furthermore, the international programs of
decreasing GHG emissions concerning forestry and finally, roles of Slovene forests are described in a view of climate
change. Ratified international obligations of Slovenia towards the decreasing of GHG emissions are related to the forestry
through a range and condition of forests as well as through the wood and wood products. We shall to put the forest and
wood rol es into force by strengthening the ecological stability of forests, increasing use of wood , encourage effective us es
of low quality wood and wood residues for energy purposes, define use of abandoned agriculturalland and put forward
forest role in the strategies and programs of GHG emission decrease. To put the roles into an effect a forestry strategy
is needed, which should be supported by a research program and expert work and, furthermore, related to power, wood
industry, agriculture, and protection of the environment.

Key words: climate change, forest, forestry, wood biomass, wood product, Slovenia.
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Pri preučevanju spreminjanja podnebja ter vpliva sprememb na naše
okolje se srečujemo s številnimi novimi vprašanji, na katera še ne poznamo
odgovora. Od sredine devetnajstega stoletja se zaradi č loveških aktivnosti
v ozračje sproščajo velike količine različnih plinov, ki nastajajo pri gorenju
fosilnih goriv in požiganju gozdov (C0 2), pri kmetijskih dejavnostih (CH4 in
Np) ter v industrijski proizvodnji (CFC, HFC ter drugi plini, npr. žveplov
heksafluorid, SF6}. Ti plini, ki jih s skupnim imenom poimenujemo toplogredni
plini (v nadaljevanju TGP), povzročajo segrevanje ozračja in klimatske
spremembe globalnih razsežnosti. Različni računalniški klimatski modeli
napovedujejo dvig globalne temperature v naslednjem stoletju za 1 do
6,0° C (WATSON et al. 2001), kar naj bi povzročilo dvig morske gladine in
ogrozilo obalna območja, ogrozilo obstoj nekaterih živalskih in rastlinskih
vrst, povzročilo premik klimatskih con in s tem vplivalo na spremenjen režim
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padavin, ujm in sušnih obdobij, ogrozilo pridelavo hrane in prizadelo veliko
število ljudi. Do zaznavnih negativnih posledic naj bi prišlo tudi, če bi danes
zmanj šali emisije
za 30 %, s čimer bi se koncentracija
ustalila
na ravni podvojene naravne koncentracije , zato lahko rečemo, da bodo
podnebne spremembe dale traj en pečat življenju na Zemlji v 21. stoletju.
Ker problem podnebnih sprememb večplas t na zadeva tudi gozdove
(povečane koncentracije C0 2 , večj e temperature, spremenjen padavinski
režim ... ), s tem pa tako rekoč vsakega izmed nas, želimo na podlagi
novejše tuje in domače znanstvene literature podati pregled trenutnega
stanja razumevanj a povezav med gozdom, gozdarstvom in problematiko
podnebnih sprememb ter opozoriti na potrebo po kompleksnejši obravnavi
problematike v Sloveniji v prihodnosti.

co2

co2

2 POSLEDICE PODNEBNIH SPREMEMB ZA GOZD
2 CONSEQUENCES OF CLIMATE CHANGE FOR THE FOREST

2.1 Ogljikov cikel in gozd
2.1 Carbon cycle and forest
Dinamika

terestrični h

ekosistemov j e odvisna od interakcij številnih biociklusov, še posebno od kroženj a og ljika in vode, na katera
vplivaj o človekove aktivnosti. Kopenski ekosistemi, v kateri h je og ljik (C)
usklad i ščen v živi biomasi, razkrajajoči se organski snovi in v tleh, imajo
pomembno vlogo za globalni ciklus ogljika. Ogljik se izmenjuje oziroma
prehaja po naravni poti med sistemi in atmosfero s procesi fotosinteze,
dihanja, razkraja in gorenja. Zaradi svoje prostorske razprostranjenosti so
gozdovi globalno pomemben dejavnik pri kroženju ogljika (preglednica 1).
geokem i čn i h

Biom
Tropski gozdovi
Tropica/ forests
Gozdovi zmernega pasu
Forests of the temperate z.
Borealni gozdovi
Borea/ forests
Tropske savane
Tropical savannahs
Travniki zmernega pasu
Grass/and of the temp. z.
Puščave in savane
Desserls and savannahs
Tundra 1 Tundra
Barja, močvirja
Swamps, marshes
Kmetijske površine
Agricultural areas
Skupaj 1 Total

ZaloQe C (Gt C 1 Carbon stocks (Gt C)
Vegetacija
Tla
Skupaj
Površina 1 Area
(109 ha)
Vegetation S oil
Total
212
216
428
1,76

1,04

59

100

159

1,37

88

471

559

2,25

66

264

330

1,25

9

295

304

4 ,55

8

191

199

0,95
0,35

6
15

121
225

127
240

1,60

3

128

131

15,12

466

2.011

2.477

Preglednica 1: Globalne zaloge
ogljika v nadzernni vegetaciji in
v tleh do 1 m globine (WATSON
et al. 2001)
Table 1: Global carbon stocks in
vegetation and soil carbon pools
dawn to a depth of 1m (Watson
et al. 2001)

Vsi gozdni ekosistemi na Zemlji naj bi v tleh in vegetaciji vsebovali okoli
1.150 Gt ogljika (WATSON et al. 2001 ), pri čemer je po Watsonu (2001) v
gozdovih zmernega pasu približno 2-krat več ogljika v tleh kot v vegetaciji. Po
podatkih TBFRA (2000) j e v Slovenji v nadzemni masi gozda usklad iščeno
88,9 t C ha-1. Na osnovi rezultatov popisa gozdnih tal na slovenski mreži 16 x
16 km (l. 1995, n = 43) je v orgaAskem horizontu in v zgornji 20-centimetrski
plasti mineralnega dela tal uskladiščeno še 71 t C ha-1 (URBANČI Č 1997).
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Po Brownovi (1998) so emisije ter ponori C02 , ki nastaja pri razkroju in
gorenju lesne biomase, v rastlinah pa se veže v zaporedju reakcij Calvinovega cikla, za svetovno raven uravnoteženi. Človekove aktivnosti lahko
vplivajo na količine u skladiščenega ogljika v posameznih zbiralnikih (paolih)
in na izmenjavo ogljika med njimi zaradi rabe in sprememb rabe tal ter
razl i čn ih načinov gospodarjenja z gozdovi.
Od leta 1850 do 1998 je v atmosfero v obliki C02 prešlo približno 270 Gt
C zaradi gorenja fosilnih goriv in industrije (WATSON et al. 2001 ). Približno
136 Gt C se je sprostilo zaradi spremenjene rabe tal, predvsem zaradi
devastacije gozdnih ekosistemov. Takšne emisije so povzroči le povečanje
vsebnosti C02 v ozračju od približno 285 na 366 ppm (pribl. 28 %); 43%
skupne emisije C02 se je ohranilo v atmosferi. Približno 230 Gt C se je
usklad i šč il a v oceane oz. gozdove (WATSON et al. 2001 ). Ekosistemski
modeli za kopenske ekosisteme kažejo, da bo dodatni sprejem atmosferskega C02, ki narašča zaradi posrednega učinka človekovih aktivnosti, v
gozdnih ekosistemih ostal vsaj nekaj desetletij (WATSON et al. 2001 ).

2.2 Možni vplivi podnebnih sprememb na gozdove
2.2 Possible influences of climate change on the forests
Prognoze do lgoročni h posledic naraščanja koncentracij TGP v ozračju
napovedujejo spremembo razmer za rast drevja in razvoj gozdov. To potrjujejo ra zl ične študije primerov gozdnih ekosistemov v Ev ropi, čeprav so
napovedi zelo negotove (SPI ECKER 1999, MAKKONEN- SPIECKER 1
KOTAR 1999). Ugotovljeno je bilo, da se j e v zadnjih nekaj desetletjih
pospešila rast evropskih gozdov, možen vzrok pa naj bi bile poleg načina
gospodarjenja z gozdom in rabe tal tudi podnebne spremembe oz. povečan a koncentracija C02 , povečane imisije NOx, spremembe temperature
zraka, padavinskega režima idr. Kumulativen učinek posledic podnebnih
sprememb naj bi na osnovi modelnih ocen vplival na povečano rast, v
ekstremnih primerih tudi do 30 % (CANELL 1999).
Vpliv in učinek povečane temperature ter koncentracije NOX in
sta
odvisna od preteklega (proizvodnja oglja, steljarjenje, paša) in sedanjega
gospodarjenja z gozdovi in od lastnosti rastišč (GLATZEL 1999, BONNEAU
1 NYS 1999). Povečane koncentracije C02 naj bi v primeru C3 rastlin povzroči l e povečano fotosintetska aktivnost, rast in kopičenje biomase. Hkrati
s fiziološkimi spremembami potekajo tudi morfološke spremembe (debelina
listja), kopičenje ogljika v koreninskemu pletežu (razmerje med koreninami in
poganjki, izraženo v suhi masi), spreminja se sestava listja in iglic, pri čeme r
se povečuje vsebnost C in zmanj šujejo koncentracij e mineralnih hranil,
kar pomeni večje razmerje C/N (ATKINSON 1996, KRAUC HI / XU 1996,
KOCH 1MOONEY 1996). Posledice podnebnih sprememb in hitrejše rasti so
tudi povečana obču tljivost drevja na sušo, zmrzal in bolezni ter pogostejše
poškodbe zaradi ekstremnih podnebnih dogodkov (žled, vetrolom idr.). Po
Krauchiju (1996) so zaradi podnebnih sprememb ogrožene populacije drevja
na robu area lov, kjer so spremembe rastiščni h dejavnikov najbolj neugodne
za drevje, vrste z omejeno genetsko raznolikostjo, vrste, ki v določenem
obdobju razvoja potrebujejo specifične rastiščne razmere, vrste, ki uspevajo
v gorskem svetu, nižinah idr. (KRAUCHI / XU 1996). V zaključkih fenološke
študije evropske mreže (FABIAN 1MENZEL 1999) za drevje so zapisali, da
se je v obdobju 1959-1993 začetek vegetacijske sezone premaknil za šest
dni v zgodnjo pomlad in za štiri dni v jesen, omenjene spremembe pa avtorji
povezujejo s podnebnimi spremembami. Zlasti spomladanska sprememba
začetka vegetacijske dobe je vzrok pogostej ših poškodb drevja.
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Povišane temperature naj bi vplivale tudi na povečan tok C0 2 iz gozdnih
tal. Povečan naj bi bil tudi tok CH4 in Np, kar je odvisno predvsem od vlage
tal (McHALE et al. 1998). Hitrejši razkroj organske snovi v gozdnih tleh
naj bi potekal, dokler je na razpolago več labilnega C oz. lahko tudi večj ih
količin opa da kot posledice povečane produktivnosti rastišč (McHALE et al.
1998). Razkroj organske snovi v gozdnih tleh, ki je uskladiščena dalj časa ,
pa naj bi bil manj občutljiv na spremembe temperatur.
Od leta 1996 potekajo na mreži evropskega projekta EUROFLUX neposredne meritve izmenjave ogljika v 15 gozdnih ekosistemih (VALENTIN! et
al. 2000). Neto izmenjava ogljika za gozdne ekosisteme je rezultat občut
ljivega ravnotežja med uskladiščenjem ogljika zaradi procesa fotosinteze
(preko dneva, prevladuje podnevi) in njegovo izgubo, ki nastane pri dihanju
zelenih rastlin (prevladuje ponoči). Za gozdne ekosisteme je zlasti pomembno sproščanje
iz tal (koreninski sistem, mikrobiološka aktivnost).
Rezultati so pokazali, da na večini poskusnih objektov projekta EUROFLUX
delujejo gozdni ekosistemi kot ponor, v njih pa se letno uskladišči do 6,6 t C
ha·1, v primeru, da delujejo kot vir, pa se sprosti do 1 t C ha· 1 leto·1.

co2

3 ODZIVI MEDNARODNE SKUPNOSTI NA GROŽNJE PODNEBNIH SPREMEMB
3 REACTIONS OF INTERNATIONAL COMMUNITY TO THREATS OF
CLIMATE CHANGE
Globalne razsežnosti in negotovost posledic tople grede so od prvih
zanesljivih dokazov o naraščanju koncentracij TGP v ozračju sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja spodbudile širok spekter aktivnosti na političnem,
znanstvenem in gospodarskem področju. Kronologija najpomembnejših
mednarodnih političnih dogodkov in dokumentov je naslednja:
- 1988: Svetovna meteorološka organizacija pri Združenih narodih (WMO) in
Program Združenih narodov za okolje (UNEP) ustanovila IPCC (lntergovernmental Panel for Climate Change- medvladno skupino strokovnjakov
za spremembo podnebja).
- 1990: IPCC izda prvo znanstveno in tehnično oceno o klimatskih spremembah.
- 1992: Na konferenci Združenih narodov za okolje in razvoj (Rio de Janeiro) 9. maja 1992 udeleženci na podlagi prvega poročila IPCC sprejmejo
Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC;
v nadaljevanju konvencij a). Podpisnice konvencije postanejo udeleženke
konferenc pogodbenic konvencije, ki si sledijo vsako leto oziroma po
potrebi.
- 1995: IPCC izda drugo znanstveno in tehnično oceno o klimatskih spremembah, v kateri napove dvig temperature v naslednjih sto letih za 1-3,5°

C.
- 1996: IPCC izda revidirane smernice za nacionalne inventure TGP.
- 1997: Na tretji konferenci pogodbenic konvencije v Kyotu podpisnice konvencije sprejmejo Kyotski protokol (v nadaljevanju protokol), ki konkretizira
konvencijo z instrumenti za zmanjševanje emisij TGP.
- 2000: IPCC izda interpretacij o tretjega člena Kyotskega protokola, ki govori
o vključevanju pogozdovanja, ogozdovanja, razgozdovanja ter ostalih
dogovorjenih rabah tal, spremembah rabe tal in gozdarstvu (LULUCF:
Land use, land-use change and forestry).
- 2000: Šesta konferenca podpisnic klimatske konvencije v Haagu (N izozemska) propade, ker ne uspejo razrešiti odprtih vprašanj, med katerimi
so tudi dileme o vlogi gozdov pri uravnavanju emisij TGP.
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- 2001: Na 17. konferenci IPCC objavijo delovno verzijo tretje znanstvene
in tehnične ocene o klimatskih spremembah in opozorijo na potrebo po
reviziji metodologije za obravnavo gozda v nacionalnih bilancah emisij
držav podpisnic konvencije in protokola.

Slika 1: Zmanjševanje emiSIJ
TGP s pomočjo gozdov in lesa
ne zmanjšuje ostalih vlog gozdnih ekosistemov
Figure 1: GHG emission reduction with forests and wood shal/
not decrease other roles of forest
ecosystem
188

Na znanstvenem področju so v ospredje stopile raziskave, ki spremljajo
stanje klimatskih kazalcev in prou čujejo stanja in procese v naravnem okolju.
Metodam presoje vpl ivov posegov v prostor so se pridružile metode za
proučevanje vplivov življenjskih ciklusov (ang. live cyc/e analysis- LCA) proizvodov in industrijskih procesov (VAN DEN BERG et al. 1996}, ki omogočajo
količinsko ovrednotenje in nadzor nad okoljskimi posledicami pri njihovi
izdelavi/izgradnji, uporabi/obratovanju in razgradnji/predelavi. Posebna veja
analiz življenj skih ciklusov so metode modeliranja (bilanciranje} zalog in
pretokov ogljika oziroma emisij toplogredn ih plinov (DEWAR 1991 , JU NGMEIER 1999}, ki se delijo na nacionalne in projektne. Bistvo prvih je
popis stanj a ekvivalentov C02 TGP po vseh sektorjih v državi, ki dokazljivo
prispevajo k izvorom ali ponorom emisij, bistvo drugih pa je opredelitev
zadrževalnikov (rezervoarjev, pools} in ovrednotenje pretokov (fluxes} ogljika
za načrtovani projekt glede na primerljiv/alternativni projekt oziroma izhodiščno stanje (GUSTAVSSON et al. 1998}. Prevladujejo modeli za sestoj e z
eno (prevl adujoča} drevesne vrsto. Več in a obstoječih orodij za bilanciranje
je statična z vidika podnebnih sprememb in di n amična z vidika različnih
načinov gospodarjenja z gozdovi in strukture gozdnih lesnih sortimentov.
Pri celostnem bilanciranju emisij TGP se na strani gozdarskega sektorja
vključuje naslednje zadrževalnike: sestoj, opad, gozdna tla, kurivo in ostanke
predelave lesa, lesne izdelke s srednje dolgo in dolgo življenj sko dobo ter
les na deponij ah. Pri modeliranju je potrebno posebno pozornost posvetiti
opredelitvi izhodiščnega stanja, vhodnih parametrov in mej p roučevanega
sistema ter kakovosti rezultatov in zanesljivosti modeliranja (SCHLAMADINGER et al. 1997}. Razvoj modelov gre v smeri integracije procesnih modelov
(rast sestojev, premeščanje produktov fotosinteze v drevesu} z modeli
bilanci ranja zalog ogljika v rezervoarjih ter ekonomskega ovrednotenja
obrav navanih procesov. Čeprav je rezultat izračuna emisij TGP in zalog
ogljika še močno odvisen od uporabljene metode (LIM et al. 1997}, tovrstne
raziskave kažejo, da so z vidika emisij TGP pomembni tako površina, vrsta in
stanj e gozda (BROWN 1997, NABUURS et al. 1997) kot tudi nači n gospodarjenja z gozdovi in nači n uporabe lesa (WINJUM et al. 1998, MARLAND
1SCHLAMAD INGER 1997}.
Novejši gospodarski procesi, pomembni za vrednotenje vlog gozdov
in lesa z vidika zalog ogljika in emisij TGP, zaj emajo renesanso rabe lesa
kot energetskega vira, iniciative na področju certificiranj a gozdov in prve
poskuse trgovanja z emisij ami na področju gozdarstva. Skupna značilnost
gospodarskih ukrepov na področju zmanjševanja emisij TGP so ekonomski
motiv (zmanjševanje stroškov ali povečevanje dobička}, ugodni okoljski
učinki so bolj ali manj le srečna okoliščina. Pri nas (ROBEK et al. 1998,
POGAČNIK 2001} je najbolj opazno povečanje zanimanj a za energetsko
izrabo lesa, ki je v pogledu emisij TGP pri neposrednem izgorevanju nevtralna (enakovredno počasnemu razkroju v sestoju}, kar pa ne drži tudi za
pridobivanje in pripravo lesnega goriva. Ponovno odkrita industrijska tržna
niša energetske izrabe lesne biomase poveličuje samo nove tehnologije,
čeprav imajo te učinek predvsem na udobje in izkoristek pri uporabi lesa
kot energenta. Proces certificiranja gozdov in lesa, ki j e bil prvotno tržni
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inštrument prodaje lesa v Evropi (UPTON 1 BASS 1996), je z resolucijami
ministrske konference v Lizboni o varstvu gozdov (GOLOB ed. 1998) dobil
tudi politične vzvode za spodbujanje in uveljavljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Tudi prve primere izbolj ševanja bilanc emisij razvitih
držav s pomočjo pogozdovanj v državah tretjega sveta (t. i. ogljikovi projekti
v gozdarstvu- Carbon forestry projects (CFP)) (ROTTER 1DANISH 2000)
presoj ajo okolj evarstvene organizacije predvsem kot bolj ali manj prikrito
navezo velikih korporacij in vlad razvitih držav za čim lažje in čim cenejše
doseganje zahtev klimatske konvencije in Kyotskega protokola, s katerimi
so prvotno želeli pravičneje razdeliti odgovornosti za posledice povzročenih
podnebnih sprememb.

4 PROGRAMI ZMANJŠEVANJA EMISIJ
4 PROGRAMS OF EMISSION DECREASING

4.1 Okvirna konvencija Združenih narodov o spreme mbi
podnebja
4.1 United Nation Frame Convention on Climate Change
Končn i cilj klimatske konvencije je doseči ustalitev koncentracij e TGP
v ozračj u na ravni, ki bo preprečila nevarno človekovo poseganje v podnebni sistem. Ta raven naj bi bila dosežena v 'takšnem časovnem obdobju,
ki ekosistemom dovoljuje naravno prilagoditev spremembi podnebja, ki
zagotavlja, da ne bo ogroženo pridobivanje hrane, in ki omogoča trajnostni
gospodarski razvoj' (2001a, čl en 2). Med okvirnimi obveznostmi podpisnic
sta v konvenciji dve, ki neposredno omenjala gozdove in gozdarstvo (4.
čl en):

- spodbuj anje in sodelovanje pri razvoju , uporabi, širjenju in prenosu tehnologij, obi čaj ni h delovnih postopkov in procesov, ki nadzirajo, zmanjšujejo
ali prep rečuj ejo antropogene emisije TGP, ki jih ne nadzira Montrealski
protokol, v vseh pomembnih panogah, vklj u čno z energetiko, prometom,
industrijo, kmetijstvom, GOZDARSTVOM in ravnanjem z odpadki;
- spodbuj anje trajnostnega upravljanja ter spodbujanje in sodelovanje pri
ohran itvi in izboljšanju, kot je primerno, ponorov in zbiralnikov vseh TGP,
ki jih ne nadzira Montrealski protokol, vklj u čno z BIOMASO, GOZDOVI in
oceani ter z drugimi kopenskimi obalni mi in morskimi ekosistemi.
Za dosego cilj ev konvencije so podpisnice opredelile načel a in okvirne
obveznosti za raziskovanje in sistematično opazovanje klimatskih sprememb ter za izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanj e javnosti. Kot
najvišje telo konvencije za redno pregledovanje izvajanja konvencije in vseh
z njo povezanih pravnih instrumentov so podpisnice konvencije ustanovile
Konferenco pogodbenic. Konferenco pogodbenic in vsa njena delovna
te lesa financirajo Globalni sklad za okolje Programa Združenih narodov za
razvoj in Mednarodna banka za obnovo in razvoj. Konvencijo je do 7. septembra 2000 podpisalo in ratificiralo 186 držav (2001c). Konvencija razlikuje
med pogodbenicami države v razvoju in države Aneksa 1, v katerem so
poimensko naštete razvite države ter države na prehod u v tržno gospodarstvo. Države Aneksa 1 so izvor večine antropogenih emisij TGP, zato je
osrednja naloga zmanjšanj e emisij prav v teh državah. Mednje sodi tudi
Slovenija, ki je konvencijo podpisala kot 146. država 1. decembra 1995 in
s tem prevzela tudi obveznosti, ki sledijo iz konvencije.
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4.2 Instrumenti Kyotskega protokola in gozdarstvo
4.2 Kyoto Protocol instruments and forestry
Kyotski protokol pomeni ob konvenciji udejanjanje obveznosti za države
Aneksa 1 glede količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij TGP. Jedro
protokola je zaveza, da bodo pogodbenice, vključene v Aneks 1, posamič
ali skupaj zagotovile, da 'njihove skupne antropogene emisije C02 ekviva-

lenta TGP ne presegajo dodeljenih količin, izračunanih v skladu z njihovo
obveznosljo za količinsko omejevanje in zmanjšanje emisij, tako da bi v
prvem ciljnem obdobju od leta 2008 do 2012 zmanjšale skupne emisije teh
plinov za najmanj 5 %glede na raven iz leta 1990' (1998, člen 3.3). Za
izpolnjevanje obveznosti se za posamezno pogodbenica uporabljajo 'neto
spremembe emisij iz virov in vseh po ponorih odstranjenih TGP, ki so tudi
posledica rabe zemljišč in gozdarskih dejavnosti, omejenih na pogozdovanje, ogozdovanje in razgozdovanje od leta 1990, ki jih neposredno povzroča človek, merjene kot preverljive spremembe zaloge ogljika v vsakem
ciljnem obdobju' (1998, člen 3.4). Podatke pogodbenica spo roča Konferenci

pogodbenic po metodologiji IPCC, ki je za prvo ciljno obdobje določena ,
za naslednja pa bo še dodelana. Države Aneksa 1 morajo do leta 2005
pokazati očiten napredek v smeri zavez, to pa naj bi dosegle z:
A. nacionalnimi politikami in programi:

- povečevanja energetske učinkovitosti gospodarstva,
- varstva in povečevanja ponorov in zbiralnikov TGP, med njimi pa izrecno
spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, pogozdovanja in ogozdovanja,
- trajnostnega kmetovanja,
- raziskovanja novih in obnovljivih oblik energije ter okolju primernih tehnologij;
B. instrumenti Kyotskega protokola, ki so (2001b):

1. mehanizmi čistega razvo ja (Ciean development mechanism- COM) med
pogodbenicami protokola, kjer:
- imajo pogodbenice, ki niso vključene v Aneks 1, ugodnosti iz projektnih
dejavnosti, katerih rezultat je potrjeno zmanjšanje emisij,
- pogodbenice, čl anice Aneksa 1, ki izvajajo projekte v državi nečlanici
Aneksa 1, lahko uporabijo potrjeno zmanjšanje emisij iz projektov COM
kot del izpolnitve svojih obveznosti o zmanjševanju emisij;
2. inštrumenti skupnih izvaja nj (Joint implementation- JI), kjer pogodbenica,
čla n ica Aneksa 1, izvaja projekte zmanjševanja emisij ali povečevanja
ponorov TGP na področju druge države, čl anice Aneksa 1, dosežene
učinke pa uporablja za dosego svojih ciljev zmanjševanja emisij.
3. trgovanje z emisijami (Emission trading- ET) med pogodbenicami, člani
cami Aneksa 1, kjer je mogoče emisije (n atančnej e C02 ekvivalent emisij
TGP) med državami kupiti ali prodati po tržni ceni.
Vsi prikazani inštrumenti zadevajo gozdarstvo, saj vplivajo tako na izhokot tudi na ukrepe njihovega zmanjševanja (WATSON et
al. 2001 ). Zaradi razl ičnih pojmovanj gozda, razl ičnih vrst gozdov in različnih
sistemov gospodarjenja z gozdovi je pri pripravi prvih nacionalnih poroči l o
stanju emisij in stanju zalog ogljika po predpisani metodologiji IPCC prišlo
do vrste odprtih vprašanj prav na področju gozda in sprememb rabe tal v
povezavi z gozdom ter njihovim vplivom na zmanjševanje emisij TGP. Med
bolj 'prizadetimi' so se znašle države z manjšim deležem krčitev gozdov in
trajnostnim pristopom h gospodarjenju z gozdnim prostorom. Po veljavni
diščno stanje emisij
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metodologiji so pri bilanciranju prikrajšane, zato so sprožile živahno strokovno polemiko o tem, kako njihova prizadevanja ovrednotiti v nacionalnih
programih doseganja zavez Kyotskega protokola. Enega od vrhuncev so
te polemike dosegle pri pripravi tretjega poročila IPCC. Posebno poročil o
IPCC na področju spremembe rabe tal in gozdarstva (WATSON et al. 2001 ),
ki je ena od podlag za tretje poročilo IPCC, navaja za vlogo gozdov in lesa
naslednje poudarke:
- globalni ekosistemski modeli nakazujejo, da bodo gozdovi še nekaj desetletij ponor C0 2, njihov vpliv bo padal, kasneje lahko postanejo celo izvor
C02 ;
- pri oblikovanju nacionalnih bilanc co2je vloga gozdov odvisna od opredelitve gozdov ter opredelitve pojmov pogozdovanje, ogozdovanje in razgozdovanje, kar omogoča dva pristopa h kyotskemu vrednotenju gozdov:
pristop na osnovi spremembe rabe tal (zem ljiščno orientiran pristop) ter
pristop na osnovi spremembe aktivnosti v gozdovih (aktivnostno orientiran
pristop);
- ne glede na izbran pristop je potrebno opredeliti posege, ki se upoštevajo v obdobju od leta 1990 do prvega ciljnega obdobja 2008-2012 (t. i.
applicable activities), ter opredeliti bistvene zadrževalnike ogljika v gozdu
(nadzemna in podzemna biomasa, opad, lesni ostanki, v tleh veza n ogljik,
lesni sortimenti);
- za verifikacijo podatkov in monitoring sprememb zalog ogljika je potrebno
poenotiti metode za ugotavljanje stanja gozdov in zalog ogljika v gozdovih
(zlasti v gozdnih tleh);
- način gospodarjenja z gozdovi, zlasti praksa pridobivanja lesa in varovanja
gozdnih tal, lahko bistveno vpliva na dejansko velikost ponora ogljika v
gozdu;
- ni jasno, kako bodo klimatske spremembe, naravne klimatske variabilnosti (npr. El Ninjo) in posredne človekove aktivnosti (nitrifikacija gozdov)
delovale na bilance co2 na področju rabe tal in gozda;
- vloga zalog ogljika v lesnih izdelkih pri bilancah ni jasno opredeljena, kar
zmanjšuje pomen tega dela in ovira pripravo ukrepov za spodbujanje rabe
lesa in nadomeščanje izdelkov iz nenaravnih materialov;
- prvi primeri projektno orientiranih aktivnosti zmanjševanja emisij TGP na
področju gozdarstva in spremembe rabe tal kažejo na neenotno in neprimerljivo vrednotenje učinkov, različne pristope pri opredelitvi izhodiščnega
stanja, pomanjkljivo vrednotenje socio-ekonomskih vidikov, 'propuščanj e
(leakage)' u činkov med obravnavanim sistemom in okoljem ter neustreznim obravnavanjem kakovosti podatkov in dolgoročnimi učinki projektov;
- metodologijo IPCC za izračunavanje ogljika na področju spremembe rabe
tal in gozdarstva, ki je bila razvita za potrebe konvencije in se uporablja za
potrebe protokola, bo potrebno nadgraditi in ob tem upoštevati:
1. nove dogovore na področju pogozdovanja, ogozdovanja in razgozdovanja,
2. potrebo po transparentnosti, celovitosti, konsistentnosti, primerljivosti,
točnosti in verodostojnosti,
3. konsistentno obravnavo sklopa spremembe rabe tal in gozdarstva z
vidika negotovosti gospodarjenja in principov dobre prakse,
4. nove dogovore na področju neposrednih vplivov človeka (tudi povečanje lesnih zalog), vloge lesa in projektno orientiranih aktivnosti za
zmanjševanja emisij TGP;
- potrebno bo upoštevati sinergije in kolizije pri ukrepih za zmanjševanje
emisij TGP na področju spremembe rabe tal in gozdarstva s problematiko
GozdV 59 (2001) 4
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biotske pestrosti, ribištvom, vodnim gospodarstvom, pridelavo hrane in
zdravjem ljudi.

4.3 Strategija in nacionalni program zmanjševanja emisij
TGP v Sloveniji
4.3 Strategy and national program of decreasing GHG emissions
in Slovenia
Slovenija je bila leta 1992 med podpisnicami Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja. Leta 1997 je bil ustanovljen Nacionalni
klimatski komite, ki je zajemal predstavnike takratnega Ministrstva za okolje
in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva
za gospodarske dejavnosti. Leta 1998 je premier Drnovšek podpisal Kyotski
protokol, ki pa ga do danes parlament še ni ratificiral. V okviru Kyotskega
protokola je zaveza Slovenije zmanjšanje emisij TGP za 8 % glede na
izhodiščno leto 1986.
Leta 1998 je Nacionalni klimatski komite pripravil Okvirno strategijo izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz Kyotskega protokola (1999), v kateri ugotavlja, da sta za emisije co2najbolj odgovorna energetika in promet, katerima
namenja tudi največjo pozornost pri načrtovanih ukrepih zmanjševanja emisij.
Gozdarstvo je neposredno omenjeno na področju kmetijstva z usmeritvijo
povečevanja lesnih zalog ter posredno na področju energetike s pospeševanjem energetske rabe lesne biomase pri projektih daljinskega ogrevanja.
Leta 1998 je Nacionalni klimatski komite pristopil k pripravi nacionalnega
poroči la o Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (v
nadaljevanju nacionalno poroči l o), kar je obveznost podpisnikov konvencije.
Leta 1999 je Nacionalni klimatski komite pripravil predlog nacionalnega
programa zmanjševanja emisij TGP (2000b), v katerem je pregled potencialov zmanjševanja emisij TGP in instrumentov za njihovo aktivacijo po
posameznih področjih. Med potenciali ne omenja gozdov, omenja pa energetsko rabo biomase, kjer navaja kot instrumente za aktivacijo potenciala
co2takso in spodbude.
Leta 2000 je vlada RS sprejela Strategijo in kratkoročni akcijski načrt
zmanjševanja emisij TGP (2000a), ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje
in prostor, in sicer Hidrometeorološki zavod. V poglavju Stanje emisij TGP
in metodologija njihovega spremljanja navaja strategija med ponori C0 2 pri
spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu povečanje neto ponorov z 2,950.000
ton v letu 1986 na 5,560.000 ton v letu 1996 (2000a). Pri ukrepih za zmanjšanje emisij zasledimo v sektorju energetike energetsko izrabo lesne
biomase s programom izgradnje 50 lokalnih sistemov daljinskega ogrevanja
ter v sektorju kmetijstva zahtevo po zmanjševanju emisij C02 pri uporabi
kmetijske mehanizacije ter zložbi kmetijskih zem ljišč. Vloga gozda, lesa in
gozdarstva ni omenjena.
Obstaja velika verjetnost, da bomo v Sloveniji na strateški in programski
ravni podcenili, če ne celo povsem prezrli v svetu priznane vloge ter potenciale gozda (BROWN 1997, NABUURS et al. 1997) in lesa (WINJUM et
al. 1996, SCHLAMADINGER et al. 1997a) pri do l goročnem zmanjševanju
emisij TGP. Tudi odzivi slovenskega gozdarstva na izzive Kyotskega protokola so skromni, če jih primerjamo s tujimi (WEISS et al. 2000, ROTIER 1
DANISH 2000). Res je, da nekatere postavke trenutno nimajo neposredne
veljave v predpisanih metodah bilanciranja emisij TGP in da je do mednarodne veljavnosti Kyotskega protokola še daleč, vendar ne bo nihče razen
nas samih vlog slovenskih gozdov in lesa pri zmanjševanju emisij ovrednotil,
izboril in zavaroval.

....................____________
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5 VLOGE SLOVENSKIH GOZDOV IN LESA PRI ZMANJ ŠEVA·
NJU EMISIJ TGP
5 ROLE OF SLOVENE FORESTS AND WOOD WITH DECREASING
GHG EMISSIONS

5.1 Ocene emisij oz. pono ra TGP za gozdarstvo ter spremembe
rabe zemljišč v obdobju 1986-1996

5.1 GHG emission or sink estimates for forestry and land-use
change in the period of 1986-1996
Za Slovenijo so bile v preteklosti narejene različne ocene uskl adiščenja
ogljika v lesnih izdelkih, negozdnem drevju, v dendromasi ter drevnini in
v lesnem prirastku (TORELLI 1996, SIMONČ I Č et al. 1999). Na osnovi
grobega izračuna naj bi bilo v dendromasi, ki vk ljučuj e deblovino, vejevino
in korenine, v Sloveniji uskladiščenega 117 Mt ogljika (lesna zaloga 430
Mm3 ), kar ustreza 431 Mt C02 (izračun za l. 1995). Drevnina, ki predstavlja
deblovino in vejevino s premerom nad 1Ocm (TORELLI 1996), predstavlja 58 Mt u skl adiščenega ogljika, kar ustreza 215 Mt C02 • S pomočjo
podatkov o les nem prirastku in poseku iz leta 1995 (prirastek 5,5 m3/ha in
posek 2,0 m3/ha, TORELLI1996), se lahko izračuna , da se je v tem letu v
slovenskih gozdovih uskladiščila 3,6 Mt C02• V lesnih izdelkih paje vezanih
5,3 Mt ogljika, kar ustreza 19,69 Mt C02 (TORELLI 1996). Emisije C02 v
Sloveniji v letu 1996 znašajo po podatkih HMZ (1997) 15 Mt (velikostni
razred) . Ponor C02, ki nastane zaradi razlike med letnim prirastkom lesne
mase in posekom drevja, je znašal za obravnavano leto približno četrtino slovenskih emisij C02 • Vendar takšen izračun ne upošteva emisij zaradi požarov, naravnega propadanja lesa v gozdu, neevidentirane sečnje in drugih
vzrokov poseka lesa ter uporabe lesne biomase za energetske namene.
Za izračun emisije in ponora C02 za gozdarstvo in spremembe rabe
zemljišč je bila uporabljena revidirana metodologija IPCC (IPCC, 1996,
SIMONČIČ et al. 1999). Poglavje navodil za izračun emisij zaradi člo
veške aktivnosti vključuje dva procesa (IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas lnventories: Workbook , Reference Manual, 1996).
Poleg procesa spremembe rabe zemljišč je za bilanco C02 za gozdarstvo potreben tudi izračun biomase, nakopičene v lesni masi slovenskih
gozdov (preglednica 2).
V okvir Kyotskega protokola se lahko vključi le podatke tretjega stolpca
preglednice 2, v katerem je po metodologiji IPCC predstavljen i zračun
vezave C02 v drevju na opuščenih zemljiščih (povprečje zadnjih 20 let). če
sklepamo po analogiji, se zaradi zaraščanja opuščenih kmetijskih zemljišč
veže vsako leto 20-krat manj C02, kot je to razvidno v tretjem stolpcu. Zato
znašala letni ponor zaradi zaraščanja opuščenih zemljišč in posledičnega
kopičenja lesne mase od 10,8 (1996) do 11 ,O(1990) kt C0 2• Takšno poveLeto Vezava C0 2 zaradi spremembe
Vezava C0 2 v biomasi na opuščenih
zalog lesne biomase*
zemlj iščih (povprečje zadnjih 20 let)
Year
c o2 sequestration in the biomass of abanc o2 sequestration due to
changes in wood biomass
doned lands (average for the last 20 years)
(kt C02 )
(kt C02)

1986
1990
1996

.

1.632
3.036
4.283
"

224
220
216

.... ....

Pregledntca 2: Pregled izračuna
emisij in po nora TGP za gozdarstvo in spremembo rabe zemljišč
po metodologiji IPCC
Table 2: Overwiev of "GHG emission and sink calcu/ation for
forestry and /and use change"
according to IPCC methodology
Skupaj
Skupaj emisije
vezava*
C02 v Sloveniji
Sequestration Total C02 emistotal
sions in Slovenia
(kt C0 2)
(kt C02)

1.856
3.256
4.499

15.662
14.172
15.641

"
• brez emiSIJ oztroma vezav C0 2 tz/v tal/tleh zaradt rabe zemiJtSC tn apnenja, kot zahteva metodologiJa
IPCC 1
without emissions or C0 2 sequestration into/from the soi/ due to a /and use and calcification as required by
IPCC methodology
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čevanje lesne mase pa je »zanemarljivo« v primerjavi s povečevanjem
lesne mase zaradi priraščanja v Sloveniji (drugi stolpec preglednice 2).
Glede na člen 3.3 Kyotskega protokola lahko države trenutno uveljavljajo
ponor co2. ki je posledica povečevanja površine gozdov na račun direktnih
človekovih posegov oz. povečevanja lesne biomase po letu 1990, ne pa
zaradi povečanja zalog na isti površini ali nenačrtnem poveča nj u površin.
Z izračunom po metodologiji IPCC smo dobili pozitivno bilanco emisij in
ponora za C02 za sektor gozdarstva in spremembo rabe zemljišč , kar je
posledica povečane lesne zaloge in zarašča nja kmetijskih zemljišč. Takšna
razlika med emisijami C02 in njegovim kopičenjem v lesni masi je nastala
zaradi razlik, ki nastajajo zaradi priraščanja gozdov in kol ičino poseka nega
drevja v Sloveniji. Nekritična, neposredna uporaba modela IPCC je tvegana,
saj metodologija izračuna emisij in ponora TGP za gozdarstvo in spremembo
rabe zemljišč ni prilagojena slovenskim razmeram .

5.2 Pomen kmetijskih površin v zaraščanju
5.2 The importance of overgrowing agriculturalland
V Sloveniji se gozd površinsko širi predvsem na rač un zaraščanja opuščenih kmetijskih površin. Širjenje gozda, izraču nana po podatkih ZGS
(Statistični letopis 1997), je med letoma 1961 in 1996 znašalo 3.940 ha letno
(slika 2). V letu 1996 je bilo še 67.000 ha opuščenih površin v fazi zarašča nja
(TBFRA, 2000). Pričakujemo lahko, da se bo opuščanje kmetijskih površin
še nadaljevalo, saj se kmetijska pridelava z odpiranjem trga in z neugodnimi
demografskimi trendi v nekaterih perifernih regijah (JAKOŠ 1996) vse bolj
os red otoča na najugodnejše lege. Zaraščanje kmetijskih površin z gozdom
ugodno vpliva na povečanje nadzemne biomase in zmanjšuje količine co2
v atmosferi, predvsem s povečevanjem kol iči ne C v tleh. V gozdnih ekosistemih je zbiralnik ogljika v tleh relativno pomembnejši od tistega v nadzemni biomasi. S pojavljanjem gozda na osiromašenih nekdanjih kmetijskih
tleh se količi na ogljika v talni biomasi pogosto močno poveča (DEWAR 1
CANNELL 1992, cit. v KILBRIDE in sod. 1999, str. 10), kar še povečuje
pomen zarašča nja. Širitev gozdnih površin pa ima svoje meje, zato gozdovi
niso edina rešitev za skladiščenje atmosferskega co2.

Slika 2: Sprememba gozdnatosti v letih 1975-1996 (KOBLER 1
HOČEVAR 2000); naravno- geografska regionalizacija (povzeto
po PERKO 1OROŽEN -ADAMIČ
1998)
Figure 2: Change of woodiness
1975-1996 (KOBLER / HOCEVAR
2000).
Naturaly-geographical
regionalisation (after PERKO 1
OROtEN- ADAMIC 1998)
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Države, članice Aneksa 1, lahko v prvem cilj nem obdobju (2008 do
2012) pretirane emisije
kompenzirajo s skl adiščenjem ogljika le v tistih
novih gozdnih površinah, ki so nastale kot rezultat neposrednih človekovih
posegov (direct human-induced) od leta 1990 dalje (1998, člen 3.3). Ti
posegi so omejeni na spremembe rabe tal kot rezultat (1) ogozdovanj a
do tedaj negozdnih površin (aforestation), (2) ponovnega pogozdovanja
(reforestation) in (3) krčenja (deforestation). Obsežno zaraščanje opuščenih
kmetijskih površin v Sloveniji, ki dejansko prispeva k skladiščenju C02,
poteka spontano in ga zaenkrat ne moremo uveljaviti kot ponor ogljika. Ne
glede na različna mnenja o vlogi zaraščanja , bo potrebno uvesti določeno
mero prostorskega načrtovanja za površine v zaraščanju in definirati kriterije za namensko prepuščanje določenih površin v za raščanje , za aktivno
varovanje posebej dragocenih delov kulturne krajine pred zarašča njem in za
različne načrtne rabe že zaraščenih kmetijskih površin. Z načrtn i m pristopom
bi lahko nove zaraščene kmetijske površine vsaj v omejenem geografskem
in časovnem okviru uporabili kot trenutno aktualen ponor ogljika.

co2

5.3 Vplivi socialno-ekonomskih vidikov pridobivanja lesa na
zmanjševanje emisij TGP
5.3 lnfluences of socio-economical aspects of wood production
on GHG emission decrease
Slovensko gozdarstvo je s Programom razvoja gozdov (1997), ki ga je
sprej el Državni zbor 15. 2. 1996, dobilo dokument, v katerem je z vidika
TGP najpomembnejša usmeritev v dolgoročno večanje lesne zaloge. Kljub
temu da takšne usmeritve sočasno manifestirajo trajnostno in sonaravno
gospodarjenje ter zadostujejo konvenciji in resoluciji, pa z vidika
in
veljavne metodologije bilanciranja TGP ne veljajo nič. Najboljši dokaz, da se
ogljik kopiči v slovenskih gozdovih, je dejstvo, da v zadnjih letih po uradnih
podatkih posek lesa znaša komaj 40% prirastka. Za celovito razumevanje
potencialov gozdov in lesa za z manjšanj e emisij TGP je potrebno poznati
dejanske podatke, predvsem pa procese, ki potekajo na podeželju.
Gozdovi v Sloveniji so v večinski lasti zasebnih lastnikov gozdov (dve
tretjini), slaba tretjina je državnih, 2% pa imajo v lasti ostali (cerkev, občine ,
podjetja ... ). Medtem ko v državnih gozdovih gospodarimo predvsem po
načelih optimalnih usmeritev gozdogospodarskih načrtov, so v zasebnih gozdovih pomembno izraženi interesi, ki jih narekujejo potrebe lastnikov gozdov.
Med temi potreba mi je predvsem na podeželju še vedno zelo pomemben
les za kurjavo. Glede na to da je pri izračunavanju skupne bilance TGP
pomembno, kakšni so izhodiščn i podatki in da so ti odvisni od uradnih
evidenc, je potrebno opozoriti na nekatere dileme pri obravnavanju zasebnih
gozdov, kjer pridobimo največ lesa (preglednica 3).

co2

Leto
Year

lglavci

Zasebni gozdovi

Državni in ostali gozdovi

Private forests

State and other forests

Listavci

Coniferou5 Deciduous

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

883.838
727.898
955.255
865.955
887.291
856.950
895.543
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566.865
501.851
499.179
756.947
649.495
641.500
736.462

Skupaj
Total

1,450.703
1,229.749
1,454.434
1,622.902
1,536.786
1,498.450
1,632.005

lglavci

Listavci

Coniferous Deciduous

527.437
520.059
557.029
521.977
508.761
492.167
527.207

276.741
342.101
318.941
422.181
424.626
405.698
449.827

Skupaj
Total

804.178
862.160
875.970
944.158
933.387
897.865
977.034

Preglednica 3: Posek v slovenskih gozdovih (letna poročila
ZGS 1994-2000)
Table 3: Cutting in Slovene
forests (ZGS Annual Reports
1994-2000)
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Splošen trend kaže naraščanje količin pridobivanja lesa iz naših gozdov.
Posek lesa v zasebnih gozdovih je v povprečju za 0,6 mio m3 večji kot v
državnih in ostalih skupaj. Same absolutne količi ne nam sicer dajejo neko
osnovno sliko o obsegu pridobivanja lesa, nič pa ne povedo o tem, za kaj
se les porabi. Nekoliko boljšo sliko o tem, kakšna je struktura poseka v
razmerju iglavci : listavci po sektorjih lastništva, kaže grafikon 1.
Grafikon 1: Struktura poseka po
drevesnih vrstah in sektorju lastništva (ZG - zasebni gozdovi,
OG - državni gozdovi)
Graph 1 Structure of cutting
according to the tree species and
ownership sector (PF - private
forests, SF- state forests)
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Preglednica 4. Struktura kmetijskih gospodinjstev, ki imajo v lasti
gozd in ki opravljajo sečnjo (neuradni predhodni podatki popisa
SURS - dec. 2000, anketa 1995
v: MEDVED 2000)
Table 4· Structure of agricu/tural
households that owe a forest
and execute cuttings (unofficial
preliminary data from the listing
SURS- Dec. 2000, suNey 1995
in: MEDVED 2000)

Strukturni deleži kažejo, da se je v zadnjih sedmih letih delež poseka
listavcev povečeval tako v državnih kot tudi v zasebnih gozdovih. Z vidika
socialno-ekonomskih vplivov in pomena lesa za razvoj podeželja in posledičn o na TGP nas zanima predvsem zasebni sektor. Glede na to da smo
predvidevali pozitivne trende predvsem pri poseku listavcev v zasebnih
gozdovih zaradi rasti cene fosilnih goriv, pa vsekakor preseneča izrazit
pozitiven trend poseka listavcev v državnih gozdovih, ki verjetno ni v tesni
korelaciji s potrebami po lesu za ogrevanje.
V letu 2000 je Statističn i urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS)
izvedel Popis kmetijskih gospodarstev. Popisi, ki se izvajajo vsakih deset
let, se izvajajo v vseh državah Evropske unije (v nadaljevanju EU). Popisi so
v EU zakonsko predpisani, v vmesnem obdobju pa se opravljajo ankete na
vzorcih kmetijskih gospodarstev, in sicer na 2 do 3 1eta (OREŠNIK 2000). Po
prvih neuradnih podatkih je bilo leta 2000 v popisu zajetih 97.058 kmetijskih
gospodinjstev. Od tega jih ima gozd v lasti 82.728. Podatke popisa smo
primerjali z rezultati anketiranja lastnikov gozdov iz leta 1995 (MEDVED
2000) in jih obravnavali po velikostnih kategorijah gozdne posesti. Analizirali

Velikostne
kategorije
gozdne posesti

St. kmet.
gosp.z
gozdom

Stev. kmet. gosp., kjer so v
zadnjih 12 mesecih opravljali
sečnjo (ORESNIK 2000)

Size categories
of forest
property

No. of
agricul. househ.
inc/. forest
A

No. of agr. h. performing
cutting in the last 12 months
(OREŠNIK 2000)
B

do 1 up to 1 ha
1-5 ha
5- 15 ha
15-30 ha
30 ha in več

19.598
38.721
18.816
4.169
1.424

8.069
24.994
15.545
3.785
1.369

41,2
64,5
82,6
90,8
96,1

30 ha and over
Skupaj 1 Total

82.728

53.762

65,0

196

Delež km.
gosp. s sečnjo
Share of
agr. h. inc/.
cutting

C

=B/A

Delež kmet. gosp., kjer so v
zad. 12. mes. opravlj. sečnjo
(anketa 1995- n 818)

=

Share of agr. h. performing
cutting during the last
12 months
(SuNey 1995- n 818)

=

32,1
54,0
72,6
82,8
88,6

-
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smo, koliko kmečkih gospodarstev, ki imajo v lasti gozd, je v zadnjih 12
mesecih opravljalo sečnjo, in podatke primerjali z ugotovitvami iz ankete
leta 1995 (preglednica 4).
Delež kmetijskih gospodinjstev, ki so po podatkih popisa v zadnjem
letu opravljali sečnjo (1 . 6. 1999 do 31 . 5. 2000), je po vseh velikostnih
razredih gozdne posesti sistematič no večji za 7 do 1O % glede na podatke
iz ankete 1995. Razlike so lahko metodološke narave in objektivne zaradi
spremenjenih razmer na trgu energentov. Leta 2000 so pri popisu kmetijskih gospodinjstev uporabljali ostrejše, t. i. evropsko primerljive kriterije
za uvrstitev v popis (OREŠNIK 2000) v primerjavi z raziskavo leta 1995.
Drugi razlog pa je verjetno tudi v tem, da je bila leta 2000 cena ostalih
energentov (kurilno olje, plin, elektrika) precej višja kot v času , za katerega
veljajo podatki ankete (druga polovica leta 1994 in prva polovica leta 1995),
ka r je povzroči l o tudi večj i interes za sečnjo. Ne glede na to pa je dejstvo,
da so na skoraj 54.000 kmetijskih gospodinjstvih leta 2000 oz. na osnovi
podatkov ankete l. 1995 na vsaj 46.000 kmetijskih gospodinjstvih opravljali
sečnjo . Za proučevanje lesa v energetske namene je bistvena struktura
sečnje. Medtem ko je sečnjo listavcev opravljalo skoraj 50.000 kmetijskih
gospodinjstev, pa je sečnjo iglavcev opravljalo skoraj trikrat manj gospodinjstev (17.600). Pogostnost sečnje listavcev po velikostnih kategorijah gozdne
posesti kaže, da so "potrebe" gospodinjstev podobne. Sečnja listavcev je
glede na delež praktično enaka in je v vseh kategorijah okrog 90 %. Sečnjo
iglavcev je v kategoriji pod 1 ha opravljalo le 14 % gospodinjstev, v kategoriji
1 do 5 ha 25 %, v kategoriji 5 do 15 ha 43%, v naslednjih dveh pa 67% oz.
86 %. V skupni strukturi koli čin poseka nega lesa iglavcev so trendi podobni
in šele v kategoriji 5 do 15 ha znašajo polovico. Tudi primerjava s podatki
ankete iz leta 1995 potrjuje našo domnevo, da je bil takrat manjši interes
za posek listavcev. Uradni podatki ZGS kažejo, da je bil posek listavcev
leta 2000 precej večji kot leta 1995. Nekmečka gospodinjstva sicer opravljajo sečnjo enkrat redkeje kot kmečka, vendar v skupn i količini poseka ne
zaostajajo za kmetijskimi gospodinjstvi (MEDVED 2000).
Veči n o listavcev iz zasebnih gozdov (v kmetijskih gospodinjstvih več
kot 85 %) se nameni za drva. Raba lesa na podeželju tako ni pozabljen
vir energije, ampak je tradicionalno prisotna. Potrebno jo je spodbujati in
razvijati, vendar tudi usmerjati, saj zaradi velikega odstotka porabe listavcev zagotovo konča v kuriščih prenekateri dragoceni hlod. S strukturnimi
spremembami rabe lesa listavcev na podeželju lahko zagotovimo, da bi več
kakovostnega lesa uporabili za predelavo ter da bi z učinkovitejšo rabo manj
kakovostnega lesa za kurjenje dodatno prispevali k zmanj šanju količ ine
TGP.
Rezultati primerjave uradnih podatkov o količinah posekanega lesa listavcev in dejanski porabe tega lesa na podeželju kažejo, da pri tem prihaja do
razlik in je dejanska koli čin a porabljenega lesa precej večja. Te razlike lahko
pojasnimo predvsem s tem, da ljudje izrabijo precej večji delež listavcev,
ki ga v uradnih evidencah vadimo kot posek, nekaj razlik je tudi zaradi
neevidentiranih sečenj, nekaj lesa pa pridobijo tudi na negozdnih površinah. Poznavanje dejanske rabe lesa pa je zelo pomembno za vrednotenje
pomena gozdov pri energetski samooskrbi, ki večplastna prispeva k zmanjševanju emisij TGP
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5.4 Stanje in prihodnja raba lesne biomase, uporabne v
energetske namene
5.4 State and future use of wood biomass useful for power
purposes
Rabo lesne biomase lahko spremljamo na treh ravneh: pri individualnih
uporabnikih (ogrevanje individualnih hiš in stanovanj), v industriji (proizvodnja industrijske toplote in elektrike) ter v lokalnih skupnostih (daljinsko ogrevanje naselij). Na slovenskem podeželju je les bil in je še vedno pomemben
vir energije za ogrevanje. Po uradnih podatkih (SURS, 1997) se z lesom
ogreva 1/3 slovenskih gospodinjstev (200.000 gospodinjstev). Les je prav
tako pomemben vir energije v industriji. Kot vir energije ga uporabljajo
predvsem v lesnopredelovalni industriji. Tako je trenutno v industriji 84 večjih
sistemov. Imamo pa tudi nekaj primerov kogeneracije, sočasn e proizvodnje
toplote in električne energije. Tretji način rabe lesa v energetske namene so
skupinski, daljinski sistemi ogrevanja. Trenutno v Sloveniji deluje le nekaj
sodobnih sistemov za ogrevanje naselij na lesno biomaso (Gornji Grad,
Železniki) (POGAČN IK 1KRAJNC 2000b).
Za tehnologijo priprave lesne biomase pri individualnih uporabnikih je
značilno, da prevladuje tradicionalna tehnologija (razžagovanje polen z
motorno žago, ročno cepljenje ali cepljenje z enostavnim cepi ln im strojem)
priprave polen, tehnologije priprave in rabe lesnih sekancev pa so šele v
fazi uvajanja ( POGAČNIK 1 KRAJNC 2000a). S podobnim problemom se
srečujejo tudi v industriji, saj je večina kotlov starih že več kot 151et.
Les neposredno iz gozda je pomemben vir energije pri individualnih uporabnikih, medtem ko so pri večjih sistemih pomembnejši drugi viri (ostanki
lesno-predelovalne industrije). Po različnih analizah naj bi letno v Sloveniji v
energetske namene porabili 1,200.000 m3 1esne biomase (2001d). Pri navajanju tega podatka je potrebno opozoriti na ohlapnost razpoložljivih podatkov.
Kljub vsem naštetim rabam lesa v energetske namene predstavljajo
les in lesni ostanki v primarni energiji le 4 %. Strategija za učinkovito rabo
energije predvideva povečanje deleža biomase v primarni energiji na 12
%. Poleg omenjene strategije, ki je bila sprejeta leta 1996, so pri akcijah v
prihodnosti pomembne tudi usmeritve Evropske unije (POGAČNIK 1999)
ter nacionalni program rabe lesne biomase (2001 d).
Program energetske izrabe lesne biomase v Sloveniji (2001 d) bo osnovni
programski dokument za pospeševanje rabe lesne biomase v energetske
namene. V letih od 2001 do 2010 predvideva subvencioniranje izgradnje
50 daljinskih sistemov (povprečne moči 3 MWt), 1OO kotlov v industriji (povprečne moč i 300 kWt) in 5.000 majhnih kotlov za individualno ogrevanje
(povprečne moči 30 kWt). S tem programom naj bi povečali delež lesne
biomase v energetski bilanci Slovenije za 38,7 % (delež lesne biomase v
primarni energiji bi poveča li s 4,5% v letu 1999 na 6,3 % v letu 201 0), emisije
C02 pa naj bi zmanjšali za 320.000 t/leto. Tako zmanjšanje emisij predstavlja
26 % k ciljnemu zmanjšanju emisij tega toplogrednega plina (obveznost
Slovenije po Kyotskem protokolu je zmanjšanje emisije C02 do leta 2012
za 1,237.760 t). K povečanju deleža lesne biomase v energetski bilanci naj
bi največ prispevali daljinski sistemi ogrevanja (povečanj e deleža za 18 %),
ki naj bi letno proizvedli 600 GWt toplote, za kar pa bi potrebovali kar
170.000 t suhe lesne biomase. Vsi načrtovani sistemi (daljinsko ogrevanje,
kotli v industriji in majhni kotli za individualno rabo) naj bi v letu 2010 za letno
obratovanje potrebovali okoli 500.000 m3 1esne biomase. Del te biomase bo
potrebno zagotoviti iz gozdov, del pa s površin v zaraščanju (intenziviranje
gojitvenih del in povečanje realizacije poseka v zasebnih gozdovih). Pomem198
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bnejši delež biomase bi morali zagotoviti z učinkovitejšo izrabo odpadnega
lesa (ostanki lesno-predelovalne industrije ter odpadni les na komunalnih
deponijah). Brez ustreznih ukrepov gozdarske in energetske politike bo
nemogoče zagotoviti pogoje za realizacijo tega programa. Potrebno bo
dograjevati sistem subvencij za negoval na dela, kjer lahko v mlajših razvojnih
fazah pridobivamo les za energetske namene in hkrati povečujemo kakovost
preostalih dreves v sestoju. Poleg tega bo za uspešno realizacijo programa
potrebno vlagati sredstva v infrastrukturo (ceste, vlake), sicer lesa ne bo
mogoče spraviti iz gozda. Slovenski gozdovi s 16 m/ha gozdnih cest in 40
m/ha vlak še zdaleč niso primerno dostopni za spravilo lesa.

5.5 Les in globalni ogljikov cikel
5.5 Wood and global carbon cycle
Med najbolj učinkovitimi ukrepi zmanjševanja emisij TGP s trajnim ali
je vsekakor (a) nadomeščanje »fosilne« energije
z bioenergijo dendromase in (b) nadomeščanje nelesnih izdelkov, ki za
svojo izdelavo potrebujejo veliko fosil ne energije, z lesenimi. Za proizvodnjo
žaganega lesa potrebujemo le do 90 kWh/t, ivernih plošč do 230 kWh/t,
srednje gostih vlaknenih plošč (MDF) do 230 kWh/t, za papir in karton
do 2.800 kWh/t, za jeklo do 4.000 kWh/t in za aluminij kar 70.000 kWh/t.
Razen energijske prednosti pa ima les še druge dobre lastnosti. Nastaja ob
blagodejnem vplivu na okolje, po uporabi ga lahko brez škodljivih učinkov
vrnemo v ogljikov cikel. To seveda velja le za masiven les ali za lesna
tvoriva z majhno stopnjo disintegracije in minimalnim dodatkom nelesnih
materialov. Materiali za površinsko obdelavo, lepila in zaščitna sredstva
utegnejo biti večinoma problematični pri »čistem« vračanju v ogljikov cikel.
Ideal ostaja masiven les z minimalno porabo lepil in obdelan le z okolju
prijaznimi sredstvi (naravne snovi, npr. vosek).
Tudi glede certifikacije je treba biti kritičen. Z njo zagotavljamo sonaravno
trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi in sledljivost lesa iz
takšnih gozdov do (okoljsko ozaveščenega) kupca . Logično bi bilo, da
bi morali biti leseni izdelki iz certificiranih gozdov kar se da čisti , z malo
uporabljene fosilne energije in energijsko potratnih in ne či stih nelesnih
materialov. Kljub razveseljivemu razvoju tehnologije sodijo med neustrezne
izdelke tudi lesna tvoriva iz močno disintegriranega lesa in seveda papir.
Tapisone smo že zdavnaj zamenjali z dobrim starim lesenim parketom,
veljalo pa bi pomisliti, kaj bi se dalo še zamenjati z lesom. To je izziv za
lesarsko stroko in se mu reče diverzifrkacija, industrijsko oblikovanje in
seveda dodana vrednost. Kakšna je vloga gozdarstva pri spodbujanju rabe
lesa in lesnih izdelkov pa se že (pre)dolgo nismo vprašali.
dolgoročnim učinkom

6 UVELJAVLJANJE VLOG GOZDOV IN LESA PRI ZMANJŠEVANJU EMISIJ TGP V SLOVENIJI
6 BR INGING FOREST AND WOOD ROLES INTO EFFECT FOR
DECREASING OF GHG EMISSIONS IN SLOVENIA
Slovenija je s podpisi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in Kyotskega protokola pokazala pripravljenost, da kot
članica držav Aneksa 1 zmanjša letne emisije TGP v obdobju 2008-2012
glede na izhodiščno leto 1986 za 8 %. Do leta 2005 naj bi dokazali očiten
napredek v tej smeri, trenutne emisije TGP v Sloveniji pa presegajo izhodiščno leto in kažejo trend naraščanja. Ne glede na usodo Kyotskega protokola je v kontekstu približevanja EU potrebno takoj in v vseh sektorjih
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poiskati in uveljaviti gospodarsko učinkovite načine zmanjševanja emisij
ter izkoristiti njihove sinergistične učinke. Strategija in kratkoročni akcijski
načrt zmanjševanja emisij TGP neposredno opredeljujeta gozd kot ponor
C02, ne obravnavata pa posledic podnebnih sprememb na stanje in obseg
gozdov, vloge gozdarstva, niti povezav z lesnopredelovalno industrijo in
energetiko. Pomen lesa in lesnih izdelkov je v strategiji prezrt, pomen energetske rabe lesne biomase pa pomanjkljivo opredeljen.
Slovenski gozdovi so strateški, trajnostno gospodarjen, večnamenski
in obnovljiv naravi vir, ki ga moramo uveljaviti v mednarodnem procesu in
programih zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, tako da:
1. krepimo ekološko stabilnost gozdov:
- s povečevanjem lesnih zalog in kakovosti gozdov ter izboljševanjem degradiran ih gozdov,
- s programom varstva gozdov in posebnim programom preprečevanja
gozdnih požarov ter s skrbnim načrtovanjem posegov v gozdni prostor,
- s finančnimi spodbudami ekonomsko manj donosnih trajnostnih gozdnogospodarskih ukrepov v gozdovih (izbiralna redčenja in sonaravne premene);
2. povečamo rabo lesa:
- z nadomeščanjem izdelkov iz nelesnih materialov, ki za pridobivanje,
obdelavo in predelavo potrebujejo fosil no energijo in neobnovljive naravne
vire, z lesenimi izdelki z dolgo življenjsko dobo,
- s certificiranjem gozdov, lesa in lesnih izdelkov,
- s spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter malih obratov in
obrti, katerih surovinska baza je les,
- z nego gozdov in s proizvodnjo kakovostnejšega lesa;
3. spodbudimo učinkovito rabo manj kakovostnega lesa in lesnih
ostankov v energetske namene:
- s podporo tistih projektov daljinskega ogrevanja, ki zagotavljajo večjo
stopnjo zanesljivosti oskrbe z lesnimi ostanki in ki bolje zaposlujejo lokalno
prebivalstvo,
- s spodbujanjem vseh oblik rabe lesa v gospodinjstvih na podeželju in
zlasti pri gozdnih posestnikih,
- z obveznim vključevanjem gozdarstva pri izdelavah energetskih zasnov
lokalnih skupnosti in pri presojah projektov daljinskega ogrevanja z lesno
biomaso iz gozdov;
4. opredelimo rabe kmetijskih površin v zaraščanju:
- s pripravo strategije rabe kmetijskih zemljišč v zaraščanju ,
- s pripravo analize možnosti in pogojev energetske rabe lesne biomase
na tistih kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so v gozdnogospodarskih
načrtih opredeljeni kot gozd;
5. uveljavimo vloge gozdov v strategijah in programih zmanjševanja
emisij TGP:
- s podporo spremembam metodologij ocenjevanja stanja zalog ogljika in
emisij TGP na področju rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva,
- s spodbujanjem znanstvenega in strokovnega dela ter mednarodnega
in medsektorskega sodelovanja na področju podnebnih sprememb in
zmanjševanja emisij TGP v povezavi z gozdnimi ekosistemi ter vlogami
gozda, gozdarstva in lesa.
Samo na tak način bomo v Sloveniji v polni meri izkoristili vse posredne
in neposredne vloge gozdov pri zmanjševanju emisij TGP ter ohranili ter
uveljavili pomen gozdarske stroke pri teoriji in praksi trajnostnega razvoja
in varstva okolja.

..................______________l
200

GozdV 59 (2001) 4

Simončič, P.. Kobler. A .. KraJnc. N., Medved, M.. Torell1, N .. Robek, R: Podnebne spremembe in slovenski gozdovi

Viri 1 References
ATKINSON, C. J., 1996. Global Changes in Atmospheric Carbon Dioxide: The Influence on Terrestrial Vegetation. V: Yun us,
M./lqbal, M., 1996. Plant Response to Air Pollution. John Wiley & Sans, s. 99-134;
BONNEAU, M./ NYS, C., 1999. Effects of Atmospheric Nitrogen Deposition in Forest Stands: Recognizing the Consequemces
by Foliar Analysis.- Causes and Consquences of Accelerating Tree Growth in Europe, EFI Proceedings, No. 27, 17-23 s.
BROWN, S., 1997. Forest and Climate Change: Role of Forest Land as Carbon Sinks.- ln Proceedings of the Xl World Forestry
Congress, Volume 1: Forest and Tree Resources, 13-22 October 1997, Antalya, Turkey, pp. 117-1 29.
CANELL, M. G. R., 1999. Relative lmporatance of lncreasing Atmospheric C02, N Deposition and Temperat in Promoting
European Forest Growth.- Causes and Consquences of Accelerating Tree Growth in Europe, EFI Proceedings, No. 27,
26-41 s.
DEWAR, R. C., 1991 . Analy1ical Model of Carbon Storage in the Trees, Soils, and Wood Products of Managed Forests.Tree Physiology, 8, 239-258.
FABIAN, P. 1MENZEL, A. , 1999, Changes in Phenology of Trees in Europe.- Causes and Consquences of Accelerating Tree
Growth in Europe, EFI Proceedings, No. 27, 43-51 s.
GLATZEL, G., 1999. Historic Forest Use and its Possible lmplications to Recenlly Accelerated Tree Growth in Central Europe.Causes and Consquences of Accelerating Tree Growth in Europe, EFI Proceedings, No. 27, 65-74 s.
GOLOB, A.(ed), 1998. Dokumenti vseevropskega procesa o varovanju gozdov v Evropi.- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Lj., 63 s.
GUSTAVSSON, L. 1 KARJALAINEN, T. 1 MARLAND, G. 1 SAVOLAINEN, l. 1 SCLAMADINGER, B. 1 APPS, M., 1998.
Project-Based Greenhouse Gas Accounting - Guiding Principles With Focus on Baselines and Additionalitiy.- Proceedings
of the Workshop. The Role of Bioenergy in Achieving the Targets Stipulated in the Kyoto Protocol, September 1998, Nokia
Finland, IEA-Bioenergy, Task 25: Greenhouse Gas balances and Bioenergy Systems.
HMZ, 1997. Onesnaženost zraka v Sloveniji v letu 1996.- HMZ & MOP, Ljubljana, 146 s.
IPCC, 1996. The IPCC Guideliness For National Greenhouse Gas lnventories (Instruction manual, Workbook, Reference
Manual).- WMO 1UNEP 1OECD / lEA. IPCC.
IPCC, 2000. Summary for Policymakers. Land Use, Land Use Change, and Forestry.-ASpecial Report of the lntergovernmental
Panel on Cli mate Change, IPCC. http://www.ipcc.ch/pub/srtulucf-e.pdf. IPCC, 2000.
JAKOŠ, A., 1996. Projekcije prebivalstva. Analize in projekcije demografskega razvoja v Sloveniji do leta 2020 po občinah za
potrebe prostorskega plana.• Urbani st i čni inštitut RS, Ljubljana.
JUNGMEIER, G., 1999. Greenhouse Gas Balance of Bioenergy Systems- A Comparion of Bioenergy with Fossil Energy
Systems. lEA Bioenergy, Task 25: 'Bioenergy for Mitigation of C02 Emissions: the Power, Transportation and Industrial
Sectors', Workshop, Gatlingburg 27-30. September 1999, 18 pp.
KILBRIDE, C. M. / BYRNE, K. A. / GARDINER, J. J., 1999. Carbon Sequestration & Irish Forests.- CO FORD, National Council
for Forest Research and Development, Dublin, 1999, 37 str.
KOBLER, A. 1 HOČEVAR, M., 2000. GIS analiza zaraščanja v Sloveniji.- Neobjavljena interno gradivo, Gozdarski inštitut
Slovenije.
KOCH , G. W. 1 MOONEY, H. A., 1996. Response of Terrestial Ecosystems to Elevated C02: A Synthesis and Summary.Carbon Dioxide and Terrestia'l Ecosystems. Academic Press, London, 415-429 s.
KRAUCHI , N. / XU, D., 1996. Cli mate Change Effects on Forests.- IUFRO XX World Congress, 6-12 August 1995, Tampere.
Congress Report, Volumne 11, 34-45 s.
LIM, B. / BROWN, S. / SCHLAMADINGER, B., 1999. Carbon Accounting for Forest Harvesting and Wood Products: Review
and Evaluation of DifferentApproaches.- Environmental Science and Policy, 2, Speciallssue: Land use, Land-use Change
and Forestry in the Kyoto Protocol, pp. 207-216.
LUND, H. G., 2000. Defionitions of Forest, Deforestation, Afforestation, and Reforestation.- Report prepared for the USDA
Forest Service, IUFRO and UNFCCC, Manassas, VA. http://home.att.netl-gklund/DEFpaper.html
McHALE, P. J./ MITCHELL, M. J. / BOWELS, F. P., 1998. Soil Warming ina Northern Hardwood Forest: Tarce Gas Fluxes
and Leaf Litter Decomposition.- Can. J. For. Res. 28, 1365-1372 s.
MAKKONEN-SPIECKER, K. 1 KOTAR, M., 1999. Rastni trendi v evropskih gozdovih.- Gozd. vestn., let. 57, št. 3,
str.141-148.
MARLAND, G. 1 SCHLAMADINGER, B. , 1997. Forests for Carbon Sequestration or Fossil Fuel substitution? A Sensitivity
Analysis.-ln Proceedings of the Xl. World Forestry Congress, Volu me 1: Forest and Tree Resources, 13-22 October 1997,
Antalya, Turkey, pp. 139-147.
MEDVED, M., 2000. Gozdnogospodarske posledice posestne sestave slovenskih zasebnih gozdov.- Doktorska disertacija,
BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana, 227 str.
NABUURS, G. J. 1 PAIVINEN, R. 1 SIKKEMA, R. 1 MOHREN, G. M. J., 1997. The Role of European Forests in the Global
Carbon Cycle- a review.- Biomas and Bioenergy, Vol. 13, No. 6, pp. 345-358.
OREŠNIK, 1., 2000. Popis kmetijskih gospodarstev.- Statistični urad Republike Slovenije, Metodološko gradivo, Ljubljana,
št. 5, 52 str.
PERKO, D./ OROŽEN- ADAMI Č, M., 1998. Atlas pokrajin in ljudi.- MK in ZRC SAZU, Ljubljana, 735 str.
POGAČNIK, N., 1999. Ocenjevanje potencialov lesne biomase iz gozdov, izkoristljive v energetske namene.- EGES: Energetika,
Gospodarstvo, Ekologija, Skupaj, let. 3, št. 3, str. 77-81 .

GozdV 59 (2001) 4

201

Simon č1č , P., Kobler, A.. Krajnc. N. Medved M .. Torelli, N . Robek , R : Podnebne spremembe 1n slovenski gozdovi

POGAČNIK, N.. 1999. Strategija in akcijski program Evropske unije na področju izrabe obnovljivih virov energije.- Gozd.
vestn., let. 57, št. 7-8, str. 322-330.
POGAČN IK, N., 2000. Metode svetovanja lastnikom gozdov za učinkovito rabo lesa v energetske namene.- Magistrsko delo.
UL BF Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 199 s.
POGAČN IK, N./ KRAJNC, R., 2000a. Les kot kurivo.- Gozd. vestn., let. 58, št. 5-6, str. 281-285.
POGAČN IK, N. 1 KRAJNC, R., 2000b. Potenciali lesne biomase, uporabne v energetske namene.- Gozd. vestn., let. 58, št.
7-8, str. 330-332.
PROGRAM RAZVOJA GOZDOV V SLOVENIJI, 1997.- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Gozdarska
založba, Ljubljana.
ROBEK, R. 1 MEDVED, M. 1 ŽGAJNAR, L. 1 POGAČNIK, N. 1 BITENC, B. , 1998. Analysis of Wood Biomass Potential in
Slovenia: Final Report.- Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana. 40 str.
ROTIER, J./ DANISH , K., 2000. Forest Carbon and the Kyoto Protocol's Clean Development Mechanism.- Journal of Foresty,
5, pp. 38-46.
SCHLAMADINGER, B. / CANELLA, L./ MARLAND, G./ SPITZER, J., 1997. Bioenergy Strategies and the Global Carbon
Cycle.- SeL Geol. Bull. 1-4, pp. 157-182.
SCLAMADINGER, B. 1 APPS, M. 1 BOHLIN, F. 1 GUSTAVSSON, L. 1 JUNGMEIER, G. 1 MARLAND, G. 1 PINGOUD, K.
1 SAVOLAINEN, 1., 1997. Towards a Standard Methodology for Greenhouse Gas Balance of Bioenergy Systems in
Comparioson With Fossil Energy Systems.- Biomas and Bioenergy, Vol. 13, No. 6, pp. 359-375.
SIMONČIČ, P./ KOBLER, A./ ROBEK, R. / ŽGAJNAR, L. , 1999. Ocena emisij oz. ponora TGP za gozdarstvo ter spremembe
rabe zemljišč.- Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 27 str., graf. prikazi.
SPIECKER, H., 1999. Growth Trends in European Foreats -do we have Sufficient Knowledge?- Causes and Consquences
of Accelerating Tree Growth in Europe, EFI Proceedings, No. 27, 157-169 s.
SURS, 1997. Statistični letopis Republike Slovenije.- Statistični urad Republike Slovenije (SURS), Ljubljana.
SURS, 2000. Statistični letopis Republike Slovenije.- Statistični urad Republike Slovenije (SURS), Ljubljana.
TORELLI, N., 1996. Ekološki, surovinski in energijski pomen gozda in lesa.- Zbornik delavnice Biomasa, vir energije za
Slovenijo. ApE & MGD, Brdo pri Kranju , 19. apri11996. 25-32 s.
TBFRA 2000, 1999. Temperate and Boreal Forest Resources Assessment 2000,- UN-ECE/FAO, 1999; del. ver. ankete,
Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.
UPTON, C./ BASS, S. 1996. The Forest Certification Handbook.- Earthscan Publications Ltd, London, pp. 42-57.
VALENTIN !, R., s sod. 2000. Respiration as the Main Determinant of Carbon Balance in European Forests.- NATURE, Letters
to nature. vol. 404, 861-864 s.
URBANČ IČ, M., 1997. Temeljni izsledki pregleda gozdnih tal na slovenski 16 x 16 kilometrski bioindikacijski mreži.- Zbornik
gozdarstva in lesarstva, 52, 223-250 s.
VAN DEN BERG, N. W. /, DUTILH, C. E. 1 HUPPES, G., 1996. Beggining LCA- A Guide into Environmental Life Cycle
Assessment, Leiden, Centrum voor Mileukunde.-1 11, Pu bl. under authority of Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik
van Afvalstoffen (NOH).
WATSON, R. T. 1 NOBLE, l. R. 1 SOLIN, 8. 1 RAVINDRANATH, N. H. 1 VERARDO, D. J. 1 DOKKEN , D.
J., 2001. IPCC Special Report on Land Use, Land-Use Change And Forestry.- Print version URL: http://
www.grida.no/climate/ipcc/land_use/index.htm.
WEISS, P. 1 SCHIELER, K. 1 SCHADAUER, K. 1 RADUNSKY, K. 1 ENGLISCH, M., 2000. Die Kohlenstoffbilanz des
Osterreichischen waldes und beratrachtungen zum Kyoto-Protokoll.- Monographien, Band 106, Forstliche Bundes- versuchanstlalt -Austria, Wien, pp. 6-11.
WINJUM, J. K. 1 BROWN, S. 1 SCHLAMADINGER, B., 1998. Forest Harvests and Wood Products: Sources and Sinks of
Atmospheric Carbon Dioxide.- Forest Science, 44 (2), pp. 272-283.
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), 1994-2000. Poročilo o gozdovih.- ZGS, Ljubljana .
1997. Program razvoja gozdov v Sloveniji.- MKGP, Gozdarska založba, Ljubljana, 58 str.
1998. Kyotski protokol k okvirni konveniciji združenih narodov o spremembi podnebja.- URL: http://www.sigov.si/mop/vsebina/
zakoni/okolje/konvenc/kiot1 .html.
1999. Okvirna strategija izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz Kyotskega protokola.- URL: http://www.sigov.si/mop/vsebina/
kiot.html.
2000a. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE (MOP HMZ),
Strategija in kratkoročni akcijski načrt zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Drugi osnutek, verzija 0.99i , Ljubljana,
september 2000.- URL: http://www.sigov.si/mop/vsebina/strat_t.htm.
2000b. Priprava nacionalnega poročila Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in nacionalnega
programa za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.- URL: http://www.sigov.si/mop/vsebina/zakoni/okolje/knvenc/
kon_podneb3.html.
2001a. Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja.- URL: http://www.sigov.si/mop/vsebina/zakoni/
okolje/knvenc/kon_podn.html.
2001b. lssues in the negotiating process, 2001 .- URL: http://www.unfccc.defissuesfmechanisms.html.
2001 c. Kyoto Protocol, Status of Ratification as on 19. March 2001.-.URL: http://www.unfccc.int/text/resource/ convkp.html.
2001d. Program energetske izrabe lesne biomase v Sloveniji (osnutek). Februar 2001.- URL: http://www.sigov.si/mop/vsebina/
oglasna.html.

.................._______________
202

GozdV 59 (2001) 4

Strokov n e razQrave

·----------------------------~

GDK: II I

Klimatske spremembe in njihove posledice - dejstva in predvidevanja
Lučka

KAJFEŽ - BOGATAJ*

Izvleček:

Kajfež- Bogataj, L.: Klimatske spremembe in njihove posledice - dejstva in predvidevanja. Gozdarski vestnik, št. 4/200 l.
V s lovenščini, cit. lit. 24.
Večina vzrokov za spremembe klime je dobro poznanih, nekaterih pa znanost šc ne razume dovolj, še zlasti tistih, ki so posledica
notranje spremenljivosti v samem podnebnem sistemu. Od začetka industrijske revolucije pa vse do danes dobiva antropogen vpliv
na klimo do lgoro čne globalne razsežnosti. Energijska bilanca Zemlje se spreminja tudi zaradi človeških aktivnosti. saj te spreminjajo
transmisijske lastnosti atmosfere. Gre za spremenjeno kemično sestavo atmosfere, ki jo povzročajo J.:urjcnje fosilnih goriv, promet,
gnojenje, emisije tovarn in podobno. Človek pa ob tem spreminja tudi rabo tal in s tem fizikalne lastnosti površja. Meritve meteoroloških
spremenljivk v zadnjih 50 do 1OO letih že kažejo na spremembe nekaterih klimatskih značil n osti . Povprečna globalna temperatura
na zemeljskem površj u se je v 20. stoletju zvišala za 0,6 ± 0.2• C. Po vsej verjetnosti so bila v globalnem merilu 90. leta najtoplejše
desetletje in leto 1998 naj toplejše leto, odkar imamo zanesljivejše instrumentalne podatke. Klimatski modeli v prihodnjih 1OOletih
napovedujejo, da se bo povprečna temperatura na zemeljskem površju dvignila za 1,5 do 6° C, pri čemer bo ogrevanje izrazitejše
pozimi in v severnih geografskih širinah. Koli č ina padavin naj bi se globalno poveča la, a ne v vseh regijah. Zavedati pa se moramo.
da so do lgoročne klimatske napovedi še nezanesljive. še zlasti bodoči scenariji podnebja v regionalni prostorski skali. Enako negotove
so tudi ocene ekoloških vplivov klimatskih sprememb, ki morajo upoštevati zapletene odnose v ekosistemih, še zlasti vpliv povečane
koncentracije C0 2, spremenjenega vremena in rabe tal. Pri pripravi ukrepov se moramo teh negotovosti zavedati,jih ustrezno predstaviti
in postopoma prek raziskav odpraviti.
KJj učn e

besede: kl ima, podnebne spremembe, pl ini tople grede, globalno ogrevanje, predvidevanje, prihodnost, Slovenija.

UVOD

Enaindvajseto stoletje je po mnenju številnih znanstvenikov čas global nih sprememb Zemlje (TRENBERTH 2001). V ekološkem smislu bodo najpomembnejše spremembe podnebja in še druge posledice spremenjene sestave zemeljske atmosfere, kot je poveče
vanje ko ličin e ultravijo li č n ega sevanja (UV) pri tleh.
Tako spremenjena klima kot po veča n o UV sevanje
pa bosta močn o vplivala na rastline (MORG AN et al.
2001).
Štud ij podnebnih sprememb in njihovih posledic
je tako v svetu kot tudi v Sloveniji s podpisi okvirne
konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja
in Kyotskega protokola dobil poleg fizikalne tudi politi čno razsežnost. Povedano drugače: iz ra z ličn i h razlogov je pogosto meja med fizikalnimi dejstvi na eni
strani in predpostavkami, predvidevanji in ocenami na
drugi nejasna in tako so javnosti podane informacije
lahko hote ali nehote pristranske.
2 SPREMEMBE POD EBJA - FIZIKALNA DEJSTVA

Na kratko si oglejmo glavna fizikalna dejstva, povezana s klimatskimi spremembami. Klima se je na mreč

* dr. zn., redni univ. prof. L. K. - B., Univerza v
Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Jamnikarjeva 1O1, Lj ubljana,
lucka.kajfez.bogataj@bf.uni-lj.si
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v preteklosti že močno spreminjala. Najpomembnejši
vzroki so bile spremembe sevanja Sonca in njegovega gibanja (HANSEN 2000), gibanja Zemlje in spremembe na zemeljski površini in v atmosferi. Spremembo podnebja lahko po vzroč i spremenjena sestava
atmosfere. Ob tem se spremenijo lastnosti atmosfere
za prenos sevanj in sprememba obl ačnosti, ki vpli va
na albedo Zemlje. Pri uravnovešeni enegijski bilanci
Zemlje- ko je prejeta energija so n čnega sevanja enaka
oddani energij i sevanja zemeljske površine in atmosfere - se klimatske razmere ne spreminjajo. Pri neuravnovešeni energijski bilanci pa se planet ohlaja ali pa
segreva. S tem pojavom so povezane tudi spremembe
drugih klimatskih elementov, kot so padavinski režim,
pogostnost ujm in še kaj.
Antropogen vpl iv na klimatske razmere je lahko
velik (IPCC, 1996). Človek je že v preteklosti z razvojem poljedelstva, namakanja in gradnjo velikih mest
spreminjal lokalne kl imatske razmere. Od začetka
industrijske revolucije pa vse do danes pa dobiva antropogen vpliv na klimo globalne razsežnosti. Tako se
energijska bilanca Zemlje spreminja tudi zaradi člove
ških aktivnosti, saj te spreminjajo transmisijske lastnosti atmosfere. Gre za spremenjeno kem i č n o sestavo
atmosfere, ki jo p ovzročaj o kurjenje fosilnih goriv,
promet, gnojenje, emisije tovarn in podobno. Človek
pa ob tem spreminja tudi rabo tal in s tem fizikalne
lastnosti površja.
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Pregled mea l. Vsebnosti toplogrednih plinov (TGP) v troposferi (pri prej eno po CDIAC 2001)
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Spremenjena sestava atmosfere

Sestava atmosfere se je v zadnjih 150 letih zelo
spremenila. Koncentracije toplogrednih plinov (TGP),
ki vpli vajo zlasti na absorpcijo sevanja, ki ga oddaja
Zemlja, se s časom naglo večajo (preglednica 1). Taki
plini so: vodna para, C0 2, CH4, Np in troposferski
ozon (03), ki so prisotni že v naravi, ter klorofluoroogljiki (CFC), hidrofluorokarboni (HFC) in perfluorokarboni (PFC), ki nastajajo le z delovanjem človeka in
ki sodelujejo tudi pri uničevanju ozonske plasti v stratosferi. Posledica povečanih količin tri- in večatomnih
plinov je povečana absorpcija dolgovalovnega sevanja
zemeljske površine oziroma povečan »učinek tople
grede« in s tem otoplitev. Koncentracija C02 se je od
leta 1750 povečala za okoli 30% (od 280 na 368 ppm),
pretežno zaradi kurjenja fosilnih goriv. Sedanja koncentracija C0 2 je naj višja v zadnjih 420.000 letih, verjetno pa celo v zadnjih 20 milijonih let. Koncentracija
metana se je v tem času poveča la za okrog 150 % (od
700 na skoraj 1.800 ppb), kar je tudi najvišja vrednost
v zadnjih 420.000 letih.

Opazovane spremembe klimatskih
20. stoletju

značilnosti

v

V zadnjih 50 do 1OO letih so bile na severni polobli
z meritvami potrjene spremembe nekaterih klimatskih
znači lnosti (preglednica 2). Povprečna globalna temperatura na zemeljskem površju se je v 20. stoletju zvišala
za 0,6 ± 0,2° C. Po vsej verjetnosti so bila v globalnem
merilu 90. leta najtoplejše desetletje in leto 1998 najtoplejše leto, odkar imamo zanesljivejše instrumentalne
podatke, to je od leta 1861. Iz »proxy« podatkov sklepajo, da je bil porast temperature na severni polobli v 20.
stoletju n ajvečji v enem stoletju v zadnjih 1.000 letih.
V zadnjih 50 letih, ko so na voljo meritve, dobljene z
vremenskimi baloni, je globalna temperatura naraščala
v spodnj ih 8 km ozračja. Satelitski podatki kažejo, da
se je obseg zasneženih površin od leta 1960 zmanjšal
za 1O%. V 20. stoletju se je večina gorskih ledeni kov
na nepolarnih obmo čjih zmanjšala. Povpreč na višina
morske gladine se je v 20. stoletju zvišala za 0,1 do
0,2 m. Kaže, daje v 20. stoletju kol ičina padavin narašča l a za 0,5 do 1 % na desetletie v srednjih in visokih

Prcgledlllca 2: Opazovane spremembe klime v 20. stoletju

TEMPERATURA - ohlajanje stratosfere, rahlo ogrevanje zgornjih plasti troposfere
- močno ogrevanje prizemne plasti zraka*
- ogrevanje zgornje plasti oceanov, rahlo ogrevanje tal
- zmanjševanje dni s snežno odejo pomladi, umik ledenikov*
SNEG, LED
- zmanjševanje površin morskega ledu
VLAZNOST
- rahlo povečevanje absolutne vlažnosti zraka
- povečevanje evaporacije z oceanov
- naraščanje količine visoke in srednje oblačnosti
PADAVINE
-·zmanjševanje količine padavin v subtropskih predelih
- rahlo povečevanje količine padavin v zmernih in visokih širinah
...
* z mentvamt potJ]eno tud1 v SlovemJI
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geografskih širinah celin severne poloble, na podro čju
tropskih kopnih površin (1 0°N-I 0°S) pa za 0,2 do
0,3 % na desetl e~e. Nasprotno se je količina padavin
v istem obdobju na subtropskih območjih severne
poloble (10°N-30°N) zmanjševala za okrog 0,3% na
dekado. Na območju srednjih in visokih geografskih
širin severne poloble se je v drugi polovici 20. stole~a
pogostost intenzivnih padavin povečala za 2 do 4 %, le
malo pa se je povečala globalna kopna površina, kjer
se pojavljajo hude suše (HANSON et al. 2000).
Tudi v Sloveniji lahko iz izmeijenih vrednosti meteoroloških spremenljivk ocenimo statis tične trende spreminjanja klimatskih zn ači lnosti v zadnjih desetletjih.
Povprečna letna temperatura zraka se je v Sloveniji v
zadnjih 50 letih (195 1-2000) po veča l a za okrog [° C
(grafikon 1), najbolj v urbaniziranih okoljih (Maribor
1,7° C/50 let, Ljubljana 1,4° C/50 let) in manj v ruralnih
območjih (Kočevje in Rateče 0,8° C/50 let), najmanj pa
zaradi vpliva moija na Primorskem. Močno nara ščanj e
temperature zraka opažamo tudi na v išj eležeč ih posta-

jah, kjer je vpliv urbanizacije zanemarljiv. Na primer
na Kredarici {2.514 m), kjer so se opazovanja pričela
šele leta 1954, je v zadnjih 47 letih povprečna letna
temperatura zraka narasla za 1,2° C. Zlasti intenziven
dvig temperature zraka je bil po letu 1980 (grafikon 2),
leto 2000 pa je bilo v Slovenij i najtoplejše leto, odkar
je organizirana mreža meteoroloških merjetti.
Podobno kot na ostali severni polobli (SHINDELL
et al. 200l)je tudi v Sloveniji ogrevanje najbolj izrazito v zimskem in pornladnem času, kar se pos ledično
odraža tudi v zmanjšanem številu dni s snežno odejo,
postopnem zmanjševanju triglavskega ledenika, zgodnejšem nastopu fenoloških faz razvoja rastlin (npr.
olistanje listavcev) ipd. Trendi količine padavin niso
stati sti čno znač ilni in zaekrat ne opažamo bistvenih
sprememb padavinskega režima z izjemo intenzivnosti
nalivov, ki rahlo narašča (KAJFEŽ - BOGATAJ in sod.
1999). V slovenskih kotlinah se je zmanjšalo število
dni z meglo, istočasno pa je opazen trend naraščanja
trajanja sončn ega obsevanja.
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Grafikon 2: 30-letne drseče sredine za povprečno letno temperaturo zraka za tri lokacije
v obdobju 1951-2000
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3 PREDVIDEVANJA ZA 21. STOLETJE IN NJIHOVE OMEJITVE

Ker bodo potencialne spremembe podnebja močno
vplivale na človeštvo, so ocene bodočega podnebja in
vplivov na živi svet njune. Pri napovedovanju klimatskih sprememb uporablja znanost numerične modele
splošne cirkulacije zraka (GCM), ki so le približek
resničnih dogajanj v zapletenem klimatskem sistemu
(CARSON 1999, BERGANT 1 KAJFEŽ- BOGATAJ
1999). Zato so ocene prihodnjih klimatskih razmer še
negotove in med seboj različne. Če svoja predvidevanja utemeljujemo z omenjenimi GCM-modeli, lahko
v prihodnjih 1OO letih računamo, da se bo povprečna
temperatura na zemeljskem površju dvignila za 1,5
do 6° C (TRENBERTH 2001 ). Predvideno naraščanje
temperature je mnogo hitrejše kot opažene spremembe
v 20. stoletju in bo verjetno hitrejše kot kdajkoli v zadnj ih J 0.000 letih. Kot posledica porasta temperature
se bo predvidoma dvignila tudi povprečna morska gia-
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dina, in sicer za lO do 90 cm, predvsem zaradi termičnega širjenja vode in zaradi taljenja ledenikov in
polarnih ledenih kap. Večina klimatskih modelov napoveduje povečanje globalne ko ličine padavin, vendar
ne v vseh regijah.
Delo z GCM-modeli, ki idealizirajo fizikalne procese in le grobo upoštevajo reliefne razmere, vsebuje
številne negotovosti in predpostavke glede prihoc!J.1osti (grafikon 3). Tako ne vemo natančno, kakšna bo
rast prebivalstva, kakšen bo socio-ekonomski razvoj,
kakšne bodo bodoče emisije·TGP (WJGLEY 1999),
kakšni njihovi ponori, niti kakšne bodo njihove koncentracije v atmosferi čez 50 ali celo več let. Scenariji
bodoče klime tako že na globalni ravni pomenijo le
možne računske ocene bodoče klin1e (LORENZONI
et al. 2000).
Ocena spremljaj očih pojavov globalnega ogrevanja (spremenjena oblačnost, količina in razporeditev
padavin, povečana pogostnost vremenskih ujm, dvig
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(irnfikon 3: Shematičen prikaz korakov pri oceni posledic sprememb podnebja in negotovosti, ki vplivajo na oceno

206

GozdV 59 (2001) 4

l

Kaj kz- BogataJ. L. Klunat>l..c '[H~m•mb~

tn

nJihov.- ro>ledtc' - Jej st va 111 p1cd\ 1Jc\ <IliJa

morske gladine ipd.) je še posebej negotova. Klimatski
scenariji na regionalni ravni , ki so nujni za lokalno
ukrepanje, vsebujejo še nove negotovosti, kot so vpliv
razgibanega reliefa, lokalnih klimatskih dejavnikov in
še kaj (CHRISTENSEN et al. 1997, GIORGI 1FRANCISCO 2000, BERGANT 2000).

Scenariji klimatskih sprememb za Slovenijo
Scenarije klimatskih sprememb smo za Slovenijo
oblikovali tako glede na rezultate različnih GCM kot ob
upoštevanju trendov klimatskih elementov v Sloveniji
(KAJFEŽ - BOGATAJ in sod. 1999). Okvirni klimatski scenariji za Slovenijo, ki jih lahko uporabljamo
pri študiju posledic klimatskih sprememb, so podani v
preglednici 3. Sprememba temperature je v scenarij ih
napovedana z veliko več gotovosti kot sprememba količine padavin. Glede na neenostnost rezultatov GCM se
ta lahko v bodočnosti poveča, ostane nespremenjena
ali pa se zmanjša v grobih mejah 10 %. Oblikovani
scenariji imajo seveda številne pomanjkljivosti, saj ne
upoštevajo sprememb drugih pomembnih meteoroloških spremenljivk, zlasti oblačnosti in sončnega obsevanja. Prav tako vanje niso vključeni pojavi ekstremnega vremena (močan veter, toča, nalivi ipd.). Zato je
njihova uporaba omejena na grobe študije in ocene.
Pri interpretaciji rezultatov, dobljenih z njimi, moramo
biti torej izjemno previdni. Pomembno je tudi, da pri
ocenah posledic klimatskih sprememb ne uporabimo
le enega, temveč več različn ih scenarijev (LEXER et
al. 2000), saj so vsi enako vetjetni.
Še posebej negotove so napovedi, ki predvidevajo,
da se bo število izjemnih vremenskih dogodkov, kot
so vremenske ujme, v bodočnosti povečalo. Vendar
moramo prav te napovedi v Sloveniji, ki je majhna
država, resno anal izirati, saj nas vremenske ujme že
zdaj pogosto in močno prizadenejo. Škoda, ki jo letno
povzročijo naravne nesreče v Sloveniji, znaša v običajnih letih od 0,5 do 2 odstotka družbenega proizvoda.
Od vseh vplivov klimatskih sprememb bodo najbrž
prav izredni dogodki zaradi vedno večje ranlj ivosti
tudi v Sloveniji najbolj vplivali na človeško blaginjo
v prihodnjih desetletjih.

Posledice dviga pov prečne globalne temperature
bodo raznovrstne, nekatere tudi pozitivne, vendar pa
bodo v večini primerov za človeštvo negativne. Omenimo naj le prerazporeditev padavin, oteženo preskrbo
s pitno vodo, več poplav in suš, ogroženo biotsko raznovrstnost zaradi pomika klimatskih pasov in širjenje
nekaterih bolezni na nova območja (KAJFEŽ - BOGATAJ 1998, CRAMER et al. 2000, MORGAN et al.
2001 ). Evropa s Sredozemljem je še posebej klimatsko
ranljiva regija (PLANTON et al. 2001 ).
Pri oceni ekoloških vplivov klimatskih sprememb
pa za kvantitativne ocene uporabljamo znova modele,
ki poenostavljajo zapletene odnose v ekosistemih, še
zlasti vpliv okolja na rastline (OVERPECK et al. 1990,
PRASAD 1 JVERSON 1999, GU ISAN 1 ZIMMERMANN 2000). Biološki procesi so pri takih kvantitativnih ocenah močno poenostavljeni, parametri v modelih
pa pogosto temeljijo le na eksperimentalnih rezultatih,
dobljenih v laboratorijih. Zato so končni rezultati na
stopnji znanja, ki ga imamo danes, zelo grobe ocene.
Grobe ocene pa moramo vedno skrbno ločevati od fizikalnih dejstev, še posebej ko gre za do l goročne pol i tične
odločitve, ki pogosto žal temeljijo tudi na izoblikovanem javnem mnenju, in ne na znanstven ih izsledkih.
4 SKLEP

Zgomje misli.nikakor ne pomenijo, da v Sloveniji ni
skrajni čas za pripravo prav vseh sektorjev gospodarstva na možne spremembe podnebja, še posebej gozdarstva. Gozd je pomemben ponor C02, po današt~ih
predvidevanjih naj bi bili negativni vplivi zaradi podnebnih sprememb veliko štev ilčnejš i kot morebitni pozitivni. Omenimo naj le prostorske premike rastišč, intenzivnejšo evapotranspiracijo, več škod zaradi neurij ,
pomladanske pozebe, suše, požare, poplave, povečano
pogostnost in intenziteto napadov škodljivcev in bolezni. Pogojno pozitivni vplivi podnebnih sprememb v
Sloveniji pa so gnoj ilni uč inek po večan e koncentracije
C02, daljša vegetacijska doba (KAJFEŽ - BOGATAJ
2000) in primemejše temperaturne razmere za gojenje
toplotno zahtevnih vrst.

Preglednica 3· Okvirni klimatski scenariji za Slovenijo
~

Okrog leta 2025

V času podvojitve

konccntacije CO,

Sprememba
temperature

Sprememba letne
ko ličine padavin

+1° C ±0,5° C

0± 10 %

+2,5°C± 1,0°C

O± JO %

Opombe

-

intenzivnejše ogrevanje hladne polovice leta
manj dni s snežno odejo
intenzivnejši nalivi
spremenjen letni bod padavin
pogostejši ekstremni vremenski dogodki (poplave,
suše, neurja)
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Naloga klimatologov ostaja priprava regionalnih
klimatskih scenarijev, ki bi vsebovali čim manj negotovosti. Slovenija je kli matsko raznolika dežela in zelo
verjetno je, da bodo spremembe podnebja nekoliko
drugačne od regije do regije. Nujne pa bodo pospešene
raziskave vplivov spremenjene klime na posamezne
dejavnosti, še zlasti kmetijstva in gozdarstva v najši ršem smislu.
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Aktualno
BF- Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Med 28. in 30. junijem 2001 je Biotehniška fakulteta (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
ter Oddelek za lesarstvo) gostila preko 50 udeležencev
sreča nja evropske akcije COST El2, Urban Forests
and Trees, iz 20 držav.
Evropske akcije COST (COoperation in .Science
and Iechnology) financira Evropska unija, namenjene
pa so povezavi strokovnjakov iz številnih tehničnih
področ ij , tudi gozdarstva. Tako se je razvila tudi evropska akcija COST El2 Urban Forests and Trees Uunij
1997- junij 2002). Slovenija se je kot opazovalka udeležila prvega srečanja v Bruslju septembra 1997, s podpisom dne 22. l. 1998 pa je postala polnopravna č la
nica. Slovenijo zastopamo v tej akciji dr. Brus in dr.
Pirnat z Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire, ter dr. Oven z Biotehniške
fakultete, z Oddelka za lesarstvo. Zanimanje za sodelovanje v tej akciji v Evropi narašča, trenutno je s podpisom pristopilo k akcij i že 23 evropskih držav (Avstrija,
Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška,
Irska, Islandija, Italija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija).
Akcija COST El2 povezuje raziskovalce iz razli čnih

evropskih držav ter tako pospešuje pretok znanja v
zvezi z načrtovanjem, snovanjem in upravljanjem z
mestnimi gozdovi in drevesi v Evropi.
Na sreča nju v Ljubljani, ki je bilo že deveto po vrsti,
smo se posebej dotaknili mnogonamenskega gospodarjenja z urbanimi gozdovi. To temo smo obravnavali vsi uvodničarji, skušali pa jo bomo uveljaviti tudi
v nastajajoči evropski knjigi o urbanem gozdarstvu.
Svojevrstno piko na i našega srečanja je predstavljala
strokovna ekskurzija, ki smo jo zasnovali kot potovanje od ljubljanskega Golovca do osrčja Kočevske in
jo izpeljali s pomočjo kolegov z Zavoda za gozdove
Slovenije. Kočevska krajina vedno izjemno očara naše
kolege, ki prihajajo s področij, kjer je okolje močno
spremenjeno, nemajhen vtis pa zapusti tudi spoznanje, kako blizu prestolnice je mogoče užiti tako bogate
naravne danosti.
S sodelovanjem v akciji COST E12 želimo doseči in
uveljaviti nova spoznanja v raziskovanju, poučevanju
in vsakodnevnem delu na področju urbanega gozdarstva in arboristike ter s tem prispevati k dvigu kakovosti življenja tako v mestnem kot tudi v primestnem
okolju.
Janez Pirnat

Iz

domače

in tuje prakse

Prenova srednješolskih programov ' gozdarstvu

1

Eva Č'EČ*

UVODNE MISLI

Prenova slovenskega šolstva je projekt Ministrstva
za šolstvo in šport, ki je zajel najprej osnovnošolske
programe, zatem gimnazijske programe, sledi pa jim
prenova srednjega poklicnega in tehniškega šolstva.
Pri prenovi poklicnega in tehniškega šolstva sodelujejo Ministrstvo za šolstvo in šport, Center za poklicno
izobraževanje, Zavod RS za šolstvo in socialni partnerji: zbornice, združenja. V naslednjem prispevku
želim predstaviti dosedanje delo pri prenovi srednješolskih programov v gozdarstvu.

* E. Č., prof, SGLŠ Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna,
SLO
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2 ČEMU PRENOVA?

Leta 1981 je slovensko srednje šolstvo pričelo izvajati usmerjeno izobraževanje. Dijaki so izobraževanje
zaključili brez mature. Tehniške šolstvo je doživelo
razcvet. Skoraj vsi dijaki so imeli kadrovske štipendije,
delovno prakso so opravljali v podje~ih. Po enotnem
prvem letniku so dijaki glede na svoj učni uspeh v
prvem letniku nadaljevali šolanje v poklicni ali v tehniški usmeritvi.
Nezadovoljstvo univerze z diplomanti srednjih šol
je privedlo do uvedbe zaključnega izpita in marsikje
tudi do uvedbe višjih šol leta 1991 ter do vrnitve mature
leta 1995. Družboslovne in naravoslovne šole so znova
postale gimnazije. Te so tedaj na široko odprle svoja
1
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vrata. Seveda so se lahko tudi tehniki pripravljali na
maturo, le da so bili prikrajšani pri izbiri predmetov
na maturi, saj so tehnične šole pripravljale dijake na
maturo predvsem pri naravoslovnih predmetih (biologija, kemija, fizika), Id so pa jih gimnazijci redkeje
izbirali. V tehničnih šolah je zaključni izpit pomenil
okrepitev splošnih predmetov, z uvedbo mature pa se je
število ur splošnih predmetov znova povečalo (seveda
na škodo števila ur strokovnih predmetov).
Prestrukturiranje gospodarstva, uporaba novih tehnologij in posledično težave z zaposlovanjem mladih
so opravili svoje. Spremenilo se je delovno področje
tehni čnil1 kadrov, tako da njihova v šoli pridobljena
znanja niso več zadoščala za primerno zaposlovanje.
Predvsem se je abiturientom zamerila slaba praktična
usposobljenost, saj s prihodom inženitjev telmild niso
več opravljali vodstvenih funkcij kot dotlej. V tehnične
šole vpisana populacija ima v devetdesetih letih povprečno oceno za ena nižjo kot v osemdesetih letill.
Našteti razlogi so utemeljevali prenovo izobraževalnib programov. Naj naštejem strateške cilje prenove:
- do seči bolj ustrezna razmerja med teoretičnim in praktičnim vidikom poklicne usmerjenosti,
- dograditi in posodobiti izobraževalne programe,
- uveljaviti načelo pretežnega učnociljnega načrtovanja v pripravi katalogov znanj in pri izvedbi učnega
procesa.
Dolgoročni cilji:
- razviti poklicno izobraževanje, ki bo v skladu s potrebami sodobnega tehnološkega in socialnega razvoja omogočalo kakovost izobraževanja in sposobnost globalnega razumevanja razmerij med tehnološkim razvojem, razvojem dela, socialnim razvojem
ter osebnostnim razvojem posameznika;
- zagotoviti širšo poklicno oziroma strokovno izobrazbo;
- razviti povezanost in prepletanje izobraževanja in
dela;
- oblikovati ustrezno programsko ponudbo z dograjevanjem celotne vertikale izobraževalnega sistema (od
nižj ih, preko srednjih in višjih šol do univerze);
- razviti sistem spodbujanja mladine in odraslih k
poklicnem izobraževanju;
- zagotoviti ustrezne programske rešitve za permanentno izobraževanje;
- postaviti temelje za prehodnost med izobraževalnimi
programi;
- omogočiti samoizobraževanje za odrasle, ki bi si
želeli pridobiti poklicno izobrazbo.
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3 PRENOVAIZOBRAŽEVALNEGAPROGRAMA
ZA GOZDARSKEGA TEHNIKA

Prestrukturiranje gozdarstva in preoblikovanje gozdnih gospodarstev v dve različn i sferi, javni zavod in
izvajalsko podjetje, je vneslo v srednješolsko izobraževanje izjemno negotovost. V začetku devetdesetih
let so se tako v program za gozdarske tehnike vpisovali
predvsem dijaki, Id jim ni uspelo najti mesta na drugih
šolah, in le malo je bilo takih, Id so se za izobraževanje
od l očili zaradi veselja do dela v gozdu. Zadnja štiri leta
se je vpis polagoma normaliziral. Letno vpišemo en
polnoštevilen oddelek gozdarskih tehnikov (najmanj
30 dijakov). Veseli smo, da se dijaki za šolanje odločajo
že ob prvem vpisu, kar kaže na to, daje zanje srednje
izobraževanje v gozdarstvu spet zanimivo.
Razvoj tehnologije, Id se uporablja pri delu v gozdu,
ter novi vidiki gojenja in varstva gozdov so narekovali
spremembo izobraževalnega programa za gozdarskega
tehnika. Konstanten vpis v zadnjih letih je bil prav
posebna spodbuda za začetek prenove.
V šolskem letu 1998/99 je bila v Sloveniji izvedena
raziskava o ustreznosti znanj, ki jih diplomanti srednjih šol potrebujejo, ko iščejo zaposlitev. Raziskavo
je koordiniralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, financiral pa FAO. Zajela je diplomante
zadnjih petih let, dijake zak ljučn ih letnikov in učitelje,
ki poučujejo na poklicnih in tehničnil1 šolah kmetijske,
vrtnarske, veterinarske, živilske in gozdarske stroke.
Raziskovalci so svoje delo opravili do marca leta J 999.
Posebej temeljito so obdelali kmetijsko in živi lsko
stroko. Na predstavitvi rezultatov raziskave se je pojavi la celo ideja o združevanju izobraževalnih programov za kmetijskega in gozdarskega tehnika. Gozdarski
tehnik bi tako postal tisti kmetijski tehnik, ki bi si v
četrtem letniku izbral strokovne gozdarske predmete
(seveda z omejenim številom ur).
Prenova izobraževalnega programa za gozdarskega
tehnika je stekla oktobra leta 1998. Delo je koordiniral
sektor za gozdarstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Najprej je bilo potrebno pripraviti
novo nomenklaturo poklica. Ob sodelovanju MKGP,
Zavoda za gozdove, Gospodarske zbornice Slovenije in
Združenja za gozdarstvo se je oblikovala njena končna
podoba.
Učiteljem, ki poučujejo na SGLŠ Postojna, so priskočili na pomoč nekateri nekdanji učitelji na gozdarski
šoli, predstavniki GG Postojna, Zavoda za gozdove
in g. Pavel Kumer, ki ga je za sodelovanje pri prenovi pooblastilo Združenje za gozdarstvo. Poleg zgoraj
omenjenih ciljev so si zastavili še naslednje cilje:
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- v program jasnej e vplesti skrb za okolje - varstveno
usmerjanje bodočih gozdarjev,
- oblikovati tak strokovni predmet, ki bi že v prvem
letniku pritegnil dijake (doslej j e edini strokovni predmet v prvem letniku začenja l z lastnostmi in napakami lesa ter s spoznavanjem ročnega orodja),
- vrniti vaje strokovnim predmetom (v devetdesetih
letih so se namreč vse vaje izvaj ale v okviru praktičnega pouka, ki ga j e praviloma poučeva l učitelj
prakti čnega pouka).
Za pomoč pri prenovi smo se zgledovali po predmetnikih avstrijske (Gainfam) in čeških gozdarskih
tehniških šol (Hranice in Trutnov). Delo je v sodelovanju s svetovalcem na Centru za poklicno izobraževanje koordiniral vodj a študijske skupine za gozdarstvo. Skupina je v nekaj mesecih pripravila predmetnik,
korelacij ske tabele in kataloge znanj . Prva obravnava
na strokovnem svetu za poklicno izobraževanje marca
1999 pa je postregla z nekaj bistveni mi spremembami
začrtanega dela.
Po dodatnem usklaj evanj u in prepri čevanju predvsem predstavnika M inistrstva za šolstvo in šport j e
strokovni svet za poklicno in tehnično izobraževanje
1O. junija 1999 potrdil pripravljeni program. Po novem
tako gozdarske tehnike izobražujemo že od šolskega
leta 1999/2000. Prva štiri leta bo nad prenovljenim

programom bdela evalvacij ska komisija, ki bo v praksi
preverj ala ustreznost sprejetega izobraževalnega programa in doseganje zastavljenih ciljev.
Do šolskega leta 1957/58 j e bil program petleten.
Reforma leta 1961/62 j e pomenila prehod na štiriletno
izobraževanje. Leta !980/81 je bila reforma usmerjenega izobraževanja. Leta 1987/88 je reforma uvedla
za klju č ni izpit, ki se mu je za vpisane v šolskih letih
199 1/92 do 1997/98 pridružila še matura.
Leta 1999/2000 j e refonna uvedla poklicno maturo,
ki z opravljanjem dodatnega izpita iz splošne mature
omogoča nadaljevanje šolanj a tudi na univerzi. GozPreglednica 1: Primerjava deleža strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka (strokovni del) v različnih izobraževalnih programih za gozdarskega tehnika (m- matura, zi- zaključn i
izpit)
Šol.
leto
1957/58
1961/62
1974/75
1980/81
1987/88
1991 /92 m
1991 /92 zi
1998/99
1999/2000

Splošni Strokovni
del (ure) del (ure)
3.045
3.360
2.520
2.415
2.3 10
2.765
2.800
1.750
3.150
1.645
3.330
1.470
3.050
1.750
3.050
1.750
2.997
1.873

Skupaj
(ure)
6.405
4.935
5.075
4.550
4.795
4.800
4. 800
4.800
4.870

Delež strokovnega dela (%)
52.5
48.9
45.5
38.5
34.3
30.6
36.5
36.5
38.5

Preglcdmca 2: Prime~a va predmetnikov splošnih predmetov po šolskih letih začetka veljavnosti s skupnim številom ur za izobraževanje
gozdarskih tehnikov (srednja gozdarska šola)
Predmet 1 šolsko leto
Slovenski jezik in književnost
Tuj jezik

do 1957/58* 1961/62 1974/75 1980/81 1987/88 1991/92 m* 1991 /92 zi** 1999/2000
525
420
385
455
455
560
490
487
525
350
280
350
385
420
420
417
175
105
105
140
Z~odov.ina
140
140
140
140
Zemljepis
140
o
o
o
o
o
o
175
Geo~afija s kl imatol o~ijo
o
o
70
70
o
o
o
o
o
o
Geo~rafija
o
o
105
70
70
70
Temelji državne in družbene ureditve
70
70
o
o
o
o
o
o
Samoupravljanje s temelji marksizma
o
o
315
175
140
o
o
o
Telesna vz~oj a
175
280
280
280
280
280
417
280
Predvoiaška vz~oja
350
140
o
o
o
o
o
o
Obramba in zaščita
o
o
70
140
140
o
o
o
Družbena in moralna vz~oja
140
o
o
o
o
o
o
o
Matematika
560
490
595 • 420
455
560
490
417
Fizika
210
105
245
210
245
140
140
140
Kemija
140
140
140
210
210
280
210
140
Zdravstvena vz~oja
o
70
70
140
105
o
o
o
Biolo~i ja
o
210
210
o
o
o
o
209
Biolo~ija z dendrol o~ijo
140
o
o
o
350
o
o
o
Biologija in ekologija
o
o
o
o
o
350
280
o
Umetnostna vzgoja
o
o
o
70
70
70
70
70
o
Računal ništvo in informatika
70
o
o
o
70
70
70
Ekonomija ali psiholog. Ali sociolog.
o
o
o
o
o
70
70
70
Obvezne izbirne vsebine
o
o
o
o
o
320
320
352
Skupaj splošni del
3.045
2.520
2.765
2.800
3. 150
3.330
3.050
2.997
Delež splošnih pred. V skupnem št. Ur
48 %
51%
54 %
62 %
66%
69 %
64%
615%
*m - matura, ** ZI - zakljucm tzp1t

-
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darski tehniki lahko z izpitom iz biologije na splošni
maturi nadaljujejo šolanje na univerzitetnem programu
gozdarstvo, z opravljenim izpitom iz matematike, slovenščine ali tujega jezika pa tudi na univerzitetnem
programu strojništvo.
Naslednje šolsko leto smo posvetili prenovi izobraževalnega programa gozda~jev. Program smo posodobili in ga z veliko vajami približali dijakom. V šolskem
letu 200 1/02 ga bomo uvajali v izobraževanje gozdarjev.

Vsaka šolska reforma si postavlja drugačne cilje.
Zadnja reforma podpira oblikovanje takih strokovnih
predmetov, ki interdisciplinarno rešujejo posamezne
probleme in primere. Novi izobraževalni programi praviloma vsebujejo manjše število strokovnih predmetov.
Predmetniki avstrijskih in češk ih šol, ki smo jih uporabili za primetjavo, vsebujejo številne ožje strokovne
predmete. Strokovni del predmetnika našega prenovljenega programa vsebuje šest strokovnih predmetov:
dendrologijo, gojenje in varstvo gozdov, pridobiva-

f'rc.,;kunu. ~. Primerjava predmetnikov strokovnih predmetov po šolskih letih začetka veljavnosti s skupnim številom ur za izobraževanje gozdarskih tehnikov (srednja gozdarska šola)
Predmet 1Solsko leto
do 1957/58* 1961/62 1974/75 1980/81 1987/88 199 1/92 m* 1991192 zi** 1999/2000
Geologija
o
o
105
o
o
o
o
o
Meteorologija in klimatologija
70
70
o
o
o
o
o
o
Pedologija
140
105
70
o
o
o
o
o
Botanika
o
o
o
210
o
o
o
o
Dendrologija
105
105
o
o
o
o
o
175
Gojenje gozdov
420
350
o
o
o
o
o
o
350
Gojenje in varstvo gozdov
382
560
630
420
315
o
o
Tehnično risanje
105
o
o
o
o
o
o
o
Opisna geometrija
105
105
105
70
70
o
o
o
o
Varstvo gozdov
o
o
o
21 0
140
o
o
Dendrometrija
140
140
140
140
140
o
o
172
Dendrometrija in gozdno gospodarsko
o
o
o
o
o
140
140
o
načrtovanje

Urejanje gozdov
Geodezija
Geodezija in gozdno gradbeništvo
Tehnična mehanika
Gradnje v gozdarstvu
Urejanje hudournikov
Anatomija in tehnologija lesa
Pogoni in delovni stroji
lzkotišča~egozdov

Organizacija in ekonomika
Lovstvo
Administracija, finančno poslovanje
in planiranje
Orodle_gozdnega delavca
Strojništvo
Motorke
Ekonomika z organizacijo proizvodnje
Ekonomika organizacij združenega dela
Gozdno orodie in stroji s tehniko dela
Osnove tehnike in proizvodnje
Gozdni QTOizvodi
Pridobivanje gozdnihp_roizvodov
Gozdnogradbeništvo
Psihofiziologija in osnove org. dela
Izbirni predmeti
Proizvodno delo - praktični pouk
Skupaj strokovni del
Delež strokovnih predmetov v
sk-upnem št. ur
Skupaj ur
..
• m - matura, ** ZI - zaklj učm 1zp1t
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245
245

140
105

70
105

o

o
o

o
o

70
105

o
105

o
o

o
o

o
o

140

175

173

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

105
315
175
105
70
245

70

105

o
o
o

o
o
o
o
o
o

280

385

140

o

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

105
140

70

70

70

70

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

245
315
105
70

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

70
630

70

o
o
o
o
o
o
o

105
70
280

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

70
350
70
70

315

315

o

3.360
52%

2.415
49%

2.3 10
46%

1.750
38%

280
1.645
34%

210
350
1.470
31 %

210
560
1.750
36%

452
1.873
38,5%

6.405

4.935

5.Q75

4.550

4.795

4.800

4.800

4.870

o
o
o
o

o

o

o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

138
68

o

o
o
o
o
o
o
o
o
313

o
o
o
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nje gozdnih proizvodov, dendrometrijo, geodezijo in
gozdno gradbeništvo ter lovstvo.
4 SPREMLJAVA PRENOVLJENIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

Sprem ljava novega programa bo upoštevala mnenja
dijakov, staršev, učiteljev in vseh, ki zaposlujejo abituriente. Želimo si, da bj nam svoje mnenje o pripravljenih programili posredovali vsi tisti, ki menijo, daje
srednješolsko izobraževanje v gozdarstvu pomembno
za gozdarsko stroko.
V letih, ko ocenjujemo, da je najhujša kriza srednješolskega izobraževanja v gozdarstvu za nami, predstavlja zastavljena naloga pomemben mejnik v strokovnem delu na šoli. Veseli smo dviga povprečnih ocen
vpisanih dijakov.
Od uspešnosti spremljanja bosta v naslednjih letih,
ko upada štev ilčnost generacij otrok, ki zak ljučujejo
osnovno šolo, odvisna vpis na gozdarsko šolo in prihodnost srednješolskega izobraževanja v gozdarstvu.
Drugi, zelo pomemben pogoj za obstoj edine slovenske
gozdarske srednje šole paje sistemska ureditev financiranja šole. V tujini poznajo številne oblike sponzorstva
strokovn im šolam, v našem primeru pa se nam vsiljuje
občutek, da smo nepotrebni in dragi. Žal se nekaterim
izvajalcem del v gozdu še vedno zdi, daje vsaka izobrazba delavcev nepotrebno razkošje.
5 PRIDOBITEV FORMALNE IZOBRAZBE ZA
ODRASLE

V zadnjih dvajsetih letih se je v formalno izobraževanje za poklice v gozdarstvu vključilo veliko dijakov, ki so svoje izobraževanje po letu, dveh ali celo
treh prekinili. Med odraslimi se pogosto pojavlja tudi
potreba po pridobitvi drugega poklica. Na šoli se zadnja
leta prilagajamo odraslim z željo, da bi svoje nekoč

začeto

izobraževanje tudi zaključili oziroma da bi si
pridobili drug poklic. Omogočamo jim pridobitev izobrazbe s samoizobraževanjem. Priznamo jim vse pozitivno opravljene izpite in določimo pogoje za pridobitev poklica. Posamezniki se v samoizobraževanje lahko
vključijo kadarkoli med šolskim letom. Koordinator
izobraževanja odraslih pomaga odraslim pri komuniciranju z uč itelji , kj skladno s katalogi znanj določajo pogoje za opravljanje izpitov in preverjajo njihovo znanje. Za večje zaključene skupine odraslih smo
pripravljeni organizirati pripravo na izpite in izvedbo
izpitov tudi drugod po Sloveniji. Zaklju čn i izpit oziroma poklicno maturo opravljajo odrasli po veljavnih
katalogih znanj, na šoli in v rokih, ki so določeni za
mladino.

6 ZAKLJUČEK
S sprejetjem javno veljavnih srednješolskih izobraževalnih programov za področje gozdarstva je bilo
opravljeno pomembno delo. Z letom 2000 je namreč
prenehala veljavnost starih izobraževalnih programov
in javno veljavnih programov usposabljanja USO v
gozdarstvu. Za pridobitev formalne izobrazbe so tako
postavljeni solidni temelji. Seveda ostaja skupna skrb
vseh gozdatjev popularizacija formalnega in neformalnega izobraževanja, za šolo pa je najpomembnejša
sklenitev dolgoročnega socialnega partnerstva z gozdarskimi institucijami in gozdarskimi podjetji z namenom izboljšanja kakovosti izobraževanja in uspešnosti
diplomantov.
Viri
V: Srednje tehniško izobraževanje, izobraževalni program gozdarski tehnik, I 999.
V: Sredoje poklicno izobraževanje, izobraževalni program
gozdar. 2000.
V: Zbornik - 50 let srednje gozdarske šole, Postojna, 1998.

PokJicne kvalifikacije
E\a čE('*

1 UVODNA MJSEL

Hiter razvoj delovne tehnologije, slaba izobrazbena
struktura delavcev v podjetjih in želja po širitvi možnosti posameznika, da si pridobi poklicno kvalifikacijo,

* E. Č., prof., SGLŠ Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna,

so pogojevali vključitev naše države v projekt Phare
Mocca z naslovom Posodabljanje izobraževalnih programov, razvoj certifikatnega sistema in preveijanje
kakovosti v poklicnem izobraževanju za mladino in
odrasle. V projektu so poleg naše države sodelovale
še Danska, Nemčija in Nizozemska. Rezultate skoraj
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enoletnega dela je projektna skupina predstavila oktobra lani v Portorožu. V projekt so bili vključeni: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, Center
RS za poklicno izobraževanje, Gospodarska zbornica
Slovenije, Obrtna zbornica in nekatere šole oziroma
zavodi s poskusnimi projekti. Projekt je pomenil nadgradnjo temeljev certifikatnega sistema, ki nastajajo
od leta 1994.
Vključitev Slovenije v program Phare Mocca je
imela jasen namen: zagotoviti kar največjo primerljivost izobrazbenih iu kvalifikacijskih standardov s
standardi, ki se uporabljajo v državah članicah EU.
2 DOSEDANJI SISTEM IZOBRAŽEVANJA

V socialističnem obdobju smo poznali "priznavanje
z delom pridobljenih delovnih zmožnosti". Delovna
zakonodaja jih je predvidela, delovne organizacije pa
so z internim aktom določile postopek pridobivanja.
Te kvalifikacije so bile v izobraževalnem sistemu brez
vrednosti. Pogosto je bila pridobitev inteme kvalifikacije povezana le z delovnimi izkušnjami. To je bil vzrok
za nezaupanje vanjo.
Za področje gozdarstva imamo v Sloveniji na srednji stopnji izobraževanja tri izobraževalne programe:
gozdarski tehnik (štiriletni program), gozdar in kmet
gozdar (triletna programa). V triletni poklicni program
se zadnja leta vpisuje malo dijakov, v program kmet
gozdar pa se že nekaj let ni vpisal nihče. Program gozdarski tehnik je postal zadnja leta za mlade zanimivejši,
saj z vpisom nimamo več težav. Poleg programov za
mladino je strokovni svet sprejel tudi programe usposabljanja za odrasle - USO, ki so udeležencem omogočali pridobitev poklicne kvalifikacije. Z letom 1999
je tem programom potekla veljavnost.
S številnimi tečaji (nefmmalna oblika izobraževanja) smo v SGLŠ Postojna zapolnjevali vrzel v usposabljanju gozdarskih delavcev, saj se mladi praviloma
niso odločali za triletno izobraževanje. Odrasli, ki so
nefonnalne oblike izobraževanja uspešno zaključili,
so prejeli ustrezna potrdila. Instrumente za določanje
stopnje zahtevanega znanja in sposobnosti smo v tem
primeru pripravili izvajalci izobraževanja.
3 POKLICNE KVALIFIKACIJE
V zadnjih dveh letih je v naši državi potekala temeljita prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja,
ki bo zaključena v tem letu. Prav pri prenovi fmmalnih
izobraževalnih programov se je pokazalo, da s prene-

2'114

hanjem veljavnosti programov usposabljanja USO na
izobraževanja odraslih potrebujemo sistem
poklicnih kvalifikacij za področje gozdarstva.
Slovenija sodi med države, ki imajo visoko stopnjo
regulacije formalnega poklicnega izobraževanja. To
je tesno povezano s sistemom zaposlovanja. Na trgu
delovne sile imajo tako veliko več možnosti vsi tisti,
ki imajo ustrezno izobrazbo. Možnosti za zaposlovanje delavcev brez ustreznih spričeval se zmanjšujejo.
Priznati pa moramo, da je osip na poklicnih šolah še
vedno zelo velik (ocenjujejo, da ostaja brez poklicne
izobrazbe 30% vseh, ki so se vključili v katerega od
programov).
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji
(MŠŠ, 1995) predstavlja temeljna načela spreminjanja sistema vzgoje in izobraževanja. Med njimi lahko
omenimo:
- načelo enotnega sistema poklicnega izobraževanja
mladine in odraslih,
- načelo uveljavljanja različnih možnosti za doseganje
določenega poklica na isti stopnji ter
- načelo možnosti pridobivanja fonnalne izobrazbe z
izpiti.
področju

4 ZAKONSKAOSNOVAZAPRIPRAVOSISTEMA

POKLICNIH KVALIFIKACIJ
V lanskem letu je bil sprejet Zakon o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS, 81/2000). Po njem
je poklicna kvalifikacija "delovna poklicna oziroma
strokovna usposobljenost, kije potrebna za opravljanje
poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru
poklica na določeni ravni zahtevnosti". S tem je bila
postavljena zakonska osnova za pripravo postopka
ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij ter
odprta pot do bolj prilagodljivega sistema poklicnega
izobraževanja, ki se bo lažje prilagajal potrebam trga
dela in ki bo tudi stroškovno učinkovitejši. Druga dva
temeljna dokumenta sta Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Ur. l. RS, 69/1998) in Pravilnik o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS,
48/1999).
S potrditvijo nacionalnih poklicnih kvalifikacij
bomo tudi pri nas uvedli sistem različnih poti za opravljanje iste kategorije poklica ali istega poklica. Odrasli
bi lahko v celoti ali po delih dokazovali, da obvladajo
predpisane standarde znanj in veščin, ne glede na poti
pridobivanja. Preverjanje ni nujno vezano na udeležbo
v programu izobraževanja. Certifikat, ki bo dokazo-
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val kvalifikacijo za opravljanje dela, bo javna listina.
Pristojnosti, povezane s postopkom certificiranja, so
prenesene na vladni resor za delo.
Certifikatni sistem bi moral združiti vse socialne
partnerje (predvsem delodajalce), zagotavljati enake
možnosti vključitve vsem, biti stroškovno učinkovit,
biti prilagodljiv in odziven, biti pregleden.
Nacionalno poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti na štiri načine :
- v formalnem izobraževalnem sistemu,
- z ugotavljanjem, ovrednotenjem in potrjevanjem
predhodno pridobljenega znanja in spretnosti na
neformalen način, z uporabo portfelja,
- z neposrednim preverjanjem,
- s kombinacijo drugega in tretjega načina.

raževanje, izkušenjsko uče nj e in n aključno učenje. Prevetjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij za odrasle bi pomenilo individualizacija v izobraževanju in
učenju. Tako šola ni več edini, ampak eden od posredovalcev znanja.
Certifikatni sistem ne daje fonnalne izobrazbe,
ampak le veljavno poklicno kvalifikacijo. Je pa lahko
osnova za pridobitev formalne izobrazbe, saj lahko z
ustreznimi certifikati dokažemo del znanj, ki so potrebna za pridobitev formalne izobrazbe. To pa ima posebno vrednost v tako imenovanem modulamem sistemu
pridobivanja formalne izobrazbe, ki se bo razvil za
redke poklice. Uspešno zaključen program poklicne
in strokovne izobrazbe bo udeležencem priznaval tudi
določene poklicne kvalifikacije.

Za pripravo sistema je potrebno:
- posredovati pobudo za izdelavo poklicnih kvalifikacij; pobudniki so lahko podjetja al i zavodi, društva
ali združenja
- izdelati nacionalne poklicne standarde (ti naj bi nadomestili zdajšnje nomenklature poklicev),
- razviti metode ocenjevanja, ocenjevalnih instrumentov in orodij,
- usposobiti ocenjevalce,
- zagotoviti kakovost, nadzor in razviti infonnacijski
sistem na tem področju.

S PREDNOSTI NOVEGA SISTEMA V GOZDARSTVU

Na ravni države se določijo nacionalni poklicni
standardi, po katerih se preverja poklicna kvalifikacija,
kriteriji za verifikacijo izvajalcev, določijo se načini,
postopki in merila preve1janja, usposobijo se kadri,
izberejo strokovnjaki, uvede se nadzor. Programe izpopoh~evanja in usposabljanja ter kataloge standardov
strokovnih znanj za pridobitev poklicne kvalifikacije
potrjuje minister za delo.
Ministrstvo za delo bo v sodelovanju s socialnimi
partnerji poskrbelo za strokovnjake in ocenjevalce ter
s posebnim inšpektoratom skrbelo za nadzor izvajanja
sistema. Kaže se tudi potreba po nacionalni instituciji
kot osrednji strokovni instituciji za področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (projektno sodelovanje s
Centrom za poklicno izobraževanje, Državnim izpitnim centrom in Andragoškim centrom).
V izvedenem projektu se je pokazalo, da oblike in
metode preverjanja in ocenjevanja znanja in usposobljenosti, ki veljajo za formalne oblike izobraževanja, v
certifikatoem sistemu niso najprimemejše. lz procesov priznavanja in vrednotenja so v formalnem izobraževanju izključeni nefonnalno nestandardizirano izobGozdV 59 (2001) 4

Zaradi majhnega števila usposobljenih gozdarskih
delavcev s končano srednjo poklicno šolo in hitrega
tehnološkega razvoja se kaže velika potreba po izobraževanju odraslih. Doslej so se odrasli vklj u čeva li v
tečaje za delo z motoma žago, za delo z adaptiranimi ali
zgibnimi gozdarskimi traktorji, za delo z gozdarskimi
žičnicami, nekaj najpogumnejših pa se je odločilo za
pridobitev poklicne izobrazbe s samoizobraževanjem
(po izobraževalnem programu, ki velja za mladino).
Od leta 1994 dalje se je šola v ključila tudi v izvajanje eno- in dvodnevnih izobraževanj lastnikov gozdov.
Te programe usposabljanja smo pripravili v sodelovanju z Zavodom za gozdove in Gozdarskim inštitutom
Slovenije.
Vsi omenjeni programi predstavljajo neformalne
oblike izobraževanja, ki niso javno veljavne. Kljub
omenjenemu dejstvu so gozdarski delavci, ki so na naši
šoli pridobili potrdilo o opravljenem tečaju za delo z
motorno žago ali za delo z adaptiranim ter zgibnim
gozdarskim traktorjem, lahko opravljali delo sekača
ali traktorista v državah Evropske unije.
Ker se pojav~ajo tudi nekatere možnosti za samozaposlovanje kmetov z delom v gozdu,je nujno potrebno urediti enoten sistem preverjanja in potrjevanja
usposobljenosti za delo za vse, ki delajo v gozdu. Ta
bi omogočal pridobitev poklicne kvalifikacije tako za
zaposlene v gozdarskih podjeljih kot za lastnike gozdov
in tudi za druge, ki bi želeli delati v gozdu. Posebno
vrednost daje certifikatnemu sistemu primerljivost s
podobnimi sistemi izobraževanja v Evropski un iji in
priznavanje certifikatov tudi izven meja naše domovine. Tako bomo tudi na tem področju pripravljeni za
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vstop v EU. Nacionalna poklicna kvalifikacija pomeni
javno veljavno neformalno obliko izobraževanja odraslih.
Za postavitev sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij za področje gozdarstva bo potrebno široko
strokovno sodelovanje raziskovalnih, izobraževalnih,
svetovalnih, izvajalskih in drugih institucij ter društev
in združenj s področja gozdarstva. Temeljitemu pregledu (in mogoče dopolnitvi) standardne klasifikacije
poklicev za področje gozdarstva, ocenitvi potreb po
izobraževanju odraslih in izbiri strokovno najpomembnejših izobraževanj za socialne partnerje bo sledila
faza, v kateri bodo ustrezni strokovnjaki pripravili prve
nacionalne poklicne kvalifikacije za področje gozdarstva. Če bi z delom pričeli takoj, bi lahko prve potrjene
poklicne kvalifikacije za področje gozdarstva pričako
vali že letos.
V šoli vidimo prednost predstavljenega sistema
predvsem v določitvi nacionalnih poklicnih standardov
znanj, potrebnih za pridobitev določenega certifikata.
Doslej smo standarde postavljali sami. Ker programi
tečajnega izobraževanja niso bili javno veljavni, je bilo
včasi h vprašljivo naše vztrajanje pri postavljenih standardih.
6 ZAKLJUČEK

V SGLŠ Postojna smo pripravljeni koordinirati delo
pri pripravi nacionalnih poklicnih standardov za področje gozdarstva, najprej za naslednje poklice (povzeto po standardni klasifikacij i poklicev): gozdni delavec sekač, gozdni delavec gojitelj, gozdni drevesničar,
gozdni žičničar, za katere so že pripravljene nomen-

klature. S sodelovanjem vseh strokovnih institucij, ki
jih izobraževanje v gozdarstvu tako ali drugače zadeva,
bomo poskušali pripraviti in pregledati tudi potrebe po
novih poklicih v gozdarstvu. To pomeni, da bomo k
sodelovanju pri pripravi katalogov pritegnili gozdarske
strokovnjake, tako praktike kot teoretike. V sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje bomo pripravili vse potrebno za potrditev pripravljenih programov
na Strokovnem svetu RS za poklicno izobraževanje.
S permanentnim izobraževanjem vseh strokovnih
delavcev v SGLŠ Postojna bomo poskrbeli za uspešno
pripravo kandidatov, ki se bodo odločali za pridobitev
poklicne kvalifikacije. Prav tako bomo še naprej skrbeli
za sodobno opremljenost šole, za katero bomo morali
v prihodnje vzpostaviti jasen sistem socialnega partnerstva. Posebno pozornost bomo morali v prihodnje posvetiti mednarodnemu sodelovanju s šolami v
tujini, ki izobražujejo odrasle. Potegovali se bomo za
pridobitev koncesije za izvajanje preverjanj znanj za
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.
Viri
Ivančič,

A., in sod., 2000. Postopek ugotavljanja in potrjevanja
poklicnih kvalifikacij.- Programa Phare MOCCA, Ljubljana.
I vančič, A., in sod., Preučitev možnosti integracije certifikatov,
diplom in refonne nomeoklature.- Programa Phare MOCCA,
Ljubljana.
Pravilnik o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij.- Ur.
l. RS, 4811999.
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.- Ur. l. RS,
81 /2000.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti.- Ur. l. RS, 69/ 1998.

Hramba dokumentaci.ic in zavarovanje kraja
Že preko dvajset let se priložnostno ukvatjam s
cen itvami v gozdu in z izvedenskim mnenjem o nesrečah pri delu v gozdu.
S cenitvami vrednosti gozdov in gozdnih škod se v
Sloveniji ukvarja že okoli 120 gozdarskih kolegov, z
izvedenskimi mnenji o vzrokih težjih nesreč pri delu
v gozdu pa nekoliko manj. Zakaj? Verjetno zato, ker
si lahko znanje in izkušnje za oceno vzrokov težjih
delovnih nesreč pri delu v gozdu pridobiš le z dolgoleh1im delom v operativi na gozdnih obratih. Takih
gozdarjev med tistimi 120 navedenimi pa ni mnogo.
V svoji 37 let dolgi delovni dobi na različnih gozdnih obratih sem doživel marsikaj lepega, vmes pa so
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nesreče

pri delu,. gozdu

bili tudi grenki trenutki. Zlasti je bilo težko in žalostno
takrat, ko so se v presledkih nekaj let smrtno ponesreči li
trije gozdni delavci se kač i. Tudi prav nič prijetno mi ni
bilo, ko so si gozdni delavci pri sečnji v gozdu zlomili
nogo ali (manj pogosto) roko. Delovna klima oziroma
delovno vzdušje in pristni tovariški odnosi med nami
zaposlenimi so bili takšni, da niti eden od težje poškodovanih (zlomi udov) gozdnih delavcev ni tožil našega
GG. Ampak povsod ni tako.
Leta 1991 se je na nekem GG pri podiranju drevja
zgodila težja delovna nesreča in poškodovani delavec
je tožil GG. Leta 1997 sem od Delovnega in socialnega
sodišča dobil sklep, naj podam izvedensko mnenje in
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odgovorim na sledeča vprašanja:
J. Ali je tožnik s svojim načinom dela določenega
dne izpolnjeval pogoje, ki so predpisani za varstvo pri
delu v gozdarstvu?
2. Ali je tega dne opravljal delo v skladu s predpisi
za varno delo?
3. Alije kakorkoli k nesreči prispeval s svojim ravnanjem sam?
Na podlagi razgovorov s prizadetimi sodelavci in
na osnovi pregleda dokumentacije, ki mi je pač bi l a
na razpolago, sem ugotovil naslednje:
l. Delavec je opravil zadnji preizkus znanja iz varstva pri delu v pravočas nem roku. Prav tako je v predpisanem roku opravil zadnji zdravniški pregled.
2. Delavec pa ni opravil predpisanega tečaja za
seka ča motorista in zato ni bil usposobljen za podiranje drevja in izdelavo gozdnih sortimentov. Potrdila o
opravljenem tečaju za sekača motorista nisem nikoli
videl, ker ga ni bilo.
3. Po šestih letih od dneva delovne nesreče tudi ni
bilo več potnega naloga za vozilo, s katerim sta se dva
delavca takrat peljala na delo, niti ni bilo več delovnega naloga za predvideno delo. Tudi doinske knj ige
po šestih letih ni bilo več na vpogled.
4. Na panjih podrtih dreves ni bilo videti nobene
ščetine, čeprav so bili bukovi panji še kar dobro ohraOJem.
Sklep: Ker delavec ni imel tečaja za sekača motorista, ni bil ustrezno strokovno usposobljen za podiranje
gozdnega drevja in tega ne bi smel početi . Pa tudi če
je delavec usposobljen za takšno delo in če se zgodi
nesreča, je podjetje dolžno takoj zbrati vso potrebno
dokumentacijo (potni nalog za vozilo, delovni nalog,
dninsko knjigo, razna potrdila in zdravniško spričevalo,
izpolnjene teste o varnem delu in drugo) in jo hraniti
za primer, če delavec kasneje toži izvajalsko podjetje.
Priporočam tudi, da se takoj naredi več fotografskih
posnetkov kraja nesreče , in to pred pričami.
Leta 1990 se je na nekem drugem GG pri podiranju

in tuje prakse

drevja zgodila težja delovna nesreča z zlomom noge
in poškodovani delavec je tožil GG. Odlomljen vrh
sosednje bukve je padel na delavčevo nogo ter mu jo
zlomil. Leta 2000 (ali kar 1Olet pozneje) sem od delovnega sodi šča prejel sklep, naj si ogledam kraj nesreče
in kar tam podam ustno izvedensko mnenje. Po 1Oletih
bukovih panjev ni bilo več, pa tudi delavec nam ni znal
točno pokazati mesta, kjer je podiral tisto bukev, ki
ga je poškodovala. Sodelavci tega GG so eno leto po
nesreči fotografirali mesto ne sreče in tudi bukov Ranj ,
na katerem ni bilo vidne nobene ščetine, pa tudi zasek
na vrhu ni bil raven, temveč čudno zaobljen. Trije delavci (sekač in traktorist s pomočnikom ) so takrat, ko se
je zgodila nesreča, lepo pospravili delovišče in odvlekli
deblo podrte bukve navzdol do traktorske vlake. S tem
so zabrisali še zadnje sledi (ne)pravilne tehnike dela
pri podiranju drevja.
Sklep: Delavec je kljub temu, da je imel vse potrebne papirje za podiranje drevja, pri delu ravnal narobe.
Na zaslišanju ni niti z eno besedo omenil, daje gledal
vrh krošnje padaj očega drevesa. Ko je drevo začelo
padati, se je delavec umikal nazaj in vstran, ni pa gledal
v vrh drevesa in se zato ni mogel pravočasno umakniti
debelemu vrhu sosednjega drevesa, ki mu je zlomil
nogo.
Predlagam, da člani Republiške komisije za varstvo pri delu v gozdarstvu pregledajo vsa vprašanja na
vprašalniku za preizkus znanja iz varstva pri delu in
jih morda dopolnijo s sledeč imi vprašanji:
- Kaj morajo delavci storiti, če se zgodi težja delovna
nes reča?

a. Pustiti vso drevje (ali gozdne sortimente) tako, kot
je bilo neposredno ob nesreči.
b. Takoj vse odstraniti in počistiti delovišče .
- Kam mora gledati delavec ob padanju podirajočega
drevesa?
a. Delavec gleda na tla ali vstran.
b. Delavec gleda (tudi) v krošnjo padajoč ega drevesa.
Branko Štampar
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Združenje za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije
Aprila letos je Združenje za gozdarstvo preneslo
svoj sedež z Miklošičeve ulice na Dimičevo 13, kjer je
tudi sedež Gospodarske zbornice Slovenije. S tem se
tudi gozdarstvo kot gospodarska panoga želi povsem
vključ iti v zborn ični sistem slovenskega gospodarstva.
Tako bodo združenje in s tem njegovi č lani v največji
možni meri lahko uporabljali storitve služb zbornice
na vseh področjih.
V začetnem obdobju bomo delovanje združenja prilagodili sistemu kakovosti ISO 9001 , ki je v Gospodarski zbornici Slovenije že uveljavljen. V prvi vrsti
to pomeni oblikovanje in sprejem dokumentov, ki so
k lju čnega pomena za delovanje združenja po kriterijih
kakovosti.
Združenje ima zelo skromno kadrovsko zasedbo
(sekretarja in tajnica, ki sta zaposlena za polov ični
delovni čas). Organ upravljanja združenja je upravni
odbor, ki štej e 18 članov in ima predsednika (mag.
Milan Trafela) in podpredsednika (mag. Branko

Južnič). Mandat č lanov upravnega odbora traja do
junija 2003. Po potrebi oblikuje združenje strokovne
komisije in odbore.
Spletne strani se nahajajo v sklopu spletnih
strani Gospodarske zbornice Slovenije na naslovu
http://www.gzs.si/gozdarstvo/. Oblikovali jih bomo
postopoma, skladno z aktualnim dogajanjem in časov
nimi možnostmi. Na spletnih straneh je tudi dostop
do registra podjetij, ki so člani našega združenja. Teh
je trenutno 168. Na spletnih straneh zbornice je tud i
vrsta informacij o slovenskem gospodarstvu, katerega
sestavni del je tudi gozdarstvo. Obisk toplo priporočamo.

Kaj več o vlogi Gospodarske zbornice Slovenije v
družbi ter o vlogi in nalogah Združenja za gozdarstvo
pa v eni od naslednjih številk.
Dr. Darij Kraj čič
sekretar Združenja za gozdarstvo

Delovno srečanje skupine 8 projekta NAT-MAN
Od 14. do 24. maja je pod okriljem inštituta KVL,
Danske kraljeve veterinarske in agronomske univerze,
potekalo delovno srečanje č l anov 8 delovne skupine
projekta NAT-MAN. Vanjo so vključeni partnerji iz
Danske, Nem č ije, Madžarske in Slovenije.
Skupina se ukvarja z izdelavo modela za simulacijo
vpliva načina gospodarjenja na procese pomlajevanja
v bukovih gozdovih v Evropi. Namen srečanja sta bila
izdelava koncepta za delovanje modela in pretok informacij med delovnimi skupinami v projektu, ki bodo
sodelovale pri izdelavi in uporabi modela. Udeleženci
srečanja so spoznali osnove sistemske analize in procesnega modeliranja ter preizkusili delovanje nekaterih
modelov, ki se v ekoloških raziskavah že uporabljajo
{SILVA, tRAYci, FORGRA, COUP,MOSAIK). Nekateri od omenjenih modelov bodo vključeni v model, ki
ga razvija delovna skupina 8.
Model z imenom BeechGap bo deloval na ravni
sestaja. Osnova za delovanje modela bo simulacija
rasti posameznega drevesa, ob čemer bodo upoštevani
biološki in ekološki pogoji rasti za obdobje okoli 50 let,
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z razvojno stopnjo 1 leta. Namen modela ni neposredno od ločanje o gospodarskih ukrepih v gozdu, ampak
pomoč pri razumevanju pogojev, ki vplivajo na procese
pomlajevanja v bukovib gozdovih.
Model BeechGap bo uporabil podatke, ki so bili
zbrani in analizirani v različnih delovnih skupinah projekta NAT-MAN, in tako povezal delo raziskovalcev,
ki so v ključeni v projekt.
Razvoj modela bo končan v naslednjil1 treh letih,
ko bo model pripravljen tudi za posamezna rasti šča
bukovih gozdov v Evropi, ki so vključen a v projekt.
V Sloveniji bodo predvidoma opravljene simulacije za
ras ti šča Omphalodo-Fagetum in Querco-Fagetum.
Več informacij o delovnih skupinah in projektu
NAT-MAN lahko najdete na intemetnem naslovu
http://www.flec.kvl.dk/natrnanl. Internetna stran projekta NAT-MAN ponuja možnost vpisa na mailing listo.
Vsi, ki se vpišejo nanjo, bodo prejemali informacije v
zvezi z naj novejšimi aktivnostmi in rezultati projekta
NAT-MAN.
Dušan Roženbergar
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Gozdarstvo v
Elmia 2001

-največji

času

in prost

gozdarski sejem

MatJ<lll LI POGLAVŠEK*

Od 6. do 9. junija 2001 se je v gozdovih južno od
Jonkopinga na Švedskem odvil, lahko rečemo v svetovnem merilu, doslej n ajvečji gozdarski sejem Elmia
Wood 200 l. Po krajšem premoru -zadnji tak sejem je
bill eta 1997- so Švedi zbrali okrog 900 razstavljalcev
s severne poloble Zemlje. Iz Slovenije je razstavljal
svoje vitJe le Tajfun s Planine pri Sevnici. Zagotovo pa
je bil sejem največji po številu obiskovalcev. Obiščejo
ga vsi Švedi, ki imajo gozd, ki delajo v njem ali pa
ki ga imajo samo radi. Ko hodiš po sejmu, slišiš vse
svetovne jezike, pa tudi take, za katere ne veš, od kod
bi lahko bili. Iz Slovenije je bilo na sejmu v organizaciji
GIZ gozdarstva in Kompasa 21 obiskovalcev.
Na površini 170 ha, deloma tudi močvimega gozda,
so speljali okrog 7 km poti, ob kateri so proizvajalci
prikazovali svoje izdelke pri delu. Vel ik del poti je bil
namenjen izdelkom za majhno gozdno posest, drugi
pa gospodarjenju na veli kih površinah. Poleg tega je
bilo mnogo stojnic, paviljonov, šotorov, kjer so proizvajalci ne samo razstavljali, ampak tudi predstavljali uporabnost svojih izdelkov. Prvič so organizatorji
vklj učil i tudi žaganje lesa oziroma žagarsko industrijo,
tako na sej mu kot tudi na vzporednih prireditvah. Razstavljalce so v glavnem razporedili tako, da so bile
delovne naprave za iste delovne postopke postavljene
skupaj. Vsak obiskovalec jih je lahko primerjal, vendar
ni vnaprej nihče pripravil njihovih tehnoloških, ekonomskih ali npr. ergonomskih primerjav. Vsakdo izbira
svoj im razmeram in željam primerne tehnološke rešitve, čeprav niso vedno smotme.
Razstavljene so bile vse naprave, ki so kakorkoli
povezane z gozdarstvom in žagarsko industrijo, od strojev za pripravo gozdnih tal pred sajenjem do skobelnikov desk. Za vsako delo so bila razstavljena orodja
in naprave, od najmanjših, skoraj bi lahko rekli igračk,
do n ajvečjih, za katere si težko predstavljamo, kje se
lahko uporabijo, npr. stroj za sečnjo z odprtino klešč za
kleščenje 72 cm. Prevladuj oča prikazana tehnologija
pridobi vanja lesa na vsakršnih, tudi strmih in mokrih
terenih je bila strojna sečnja s stroji za sečnjo (za podiranje, kl eščenj e in prežagovanje) na hidrav ličnih rokah
(harvesterji z glavami za sečnjo) in spravilo z zgibnimi
polprikolicami (forwarderji). Ti stroji so bili res prav
• prof. dr. M. L., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Več n a pot 83, 1000 Ljubljana,
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vseh možnih velikosti in zmogljivosti. Doslej pogostih
strojev samo za izdelavo sortimentov brez hidravličn ib
rok, nasajenih na pogonske stroje, skoraj ni bilo, razen
nekaj prav maj hnih, kot priključki traktorjev ali na
prikolicah s samostojnim pogonom. Samo posamezni
razstavljeni stroji so bili tudi kombinacije za več delovnih postopkov. Tako je imel ži čni žerjav s stolpom na
kamionu še hidravlično roko za izdelavo sortimentov
in zgibna polprikolica je s hidrav lično roko podirala,
klestila, prežagovala in nase nalagala sortimente. Priključek na traktorju za izdelavo sortimentov je imel
še majhen vitel za pri vlačenje tanjših dreves do sebe.
Strojev za vlačenj e lesa po tleh na sejmu praktično
ni bilo, vedno in povsod jih je zamenjala vožnja sortimentov. Opaziti je bilo le nekaj vitlov za kmetijske
traktorje, vendar pa ne za delo v gozdu, in dva traktorja
s kl ešč ami. Tudi ta dva sta bila opremljena z vitli. Celo
konji so spravljali les tako, da so vlekli voz i čke ali
prikolice, na katere so sortimen te prej naložili z vrvnim
ali hidrav ličnim nakladalnikom ali pa z vitl i, ki jih je
poganjal akumulator, motoma žaga ali preprosto moč
"furmanovib" rok. Tudi "motornih konjev", ko delavec
hodi ob vozilu, je bilo na sejmu precej. Zanimivosti,
katerih tehnološka upravičenost, zlasti pa gospodarnost sta vprašljivi, smo videli na sej mu veliko. Tako je
motor (Kawasaki) na štirih kolesih ali z gosenicami,
podoben motornim sanem, vozil na voz i čku za sabo
nekaj prostorninskega lesa. Ali pa je ogromen bager
sadil drobne kontejnerske sadike. Številne drobne
tračne in celo verižna žaga so žaga le deske in tramiče.
Pri nas bi jih kmetje tudi hitro uporabili za žaganje s
slabim izkoristkom in kakovostjo "pod kozolcem".
Poleg naprav za seč njo in spravilo lesa so bile na
stojnicah ali pri delu v gozdu predstavljene v večjem
številu še naprave za druge delovne postopke v gozdarstvu. Mnogo je bilo naprav za urejanje gozdov, merjenje sestojev, drevja in sortimentov, večinoma z raču
nalniško podporo, ročnega orodja in strojev za sajenje
sadik, ročnega orodja za sečnjo in domačo uporabo,
novih goriv, maziv in hidravli čnega bioolja, cepilnih
strojev za izdelavo kratkih polen, sekalnikov vseh velikosti za zelene sekance, peč i za ku~enj e z nj imi, kamionov velikih nosilnosti z nakladalniki, če !justnih nakladalnikov in še bi lahko naštevali. Pojavili so tudi težki
stroji za izdelavo bal iz sečnih ostankov. Morda je za
nas posebej zanimivo, da pri sečnji v gozdu nismo
nikjer srečali ročnih motornih žag, razen kot izhod v
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sili, kadar kak stroj odpove. Samo nekaj velikih tovarn
motork je ponujalo vse svoje izdelke na stojnicah.
Povsod po sejmu so bili raztreseni tudi prikazi raziskovalnih programov in rezultatov ter različnih vrst
izobraževanja, da o publicistični dejavnosti o gozdu in
gozdarstvu niti ne govorimo. Kramaijev z izdelki za
splošno rabo, kot so npr. spominki iz lesa, ki jih je na
drugih sejmih veliko, je bilo tukaj le nekaj. Pač pa je
bilo mnogo proizvajalcev osebne varovalne opreme,
obutve in oblačil za poklicno delo. Povsod na poti skozi
gozd so bili tudi zanimivi zgodoviski prikazi. Tako so
arheologi odkopavali temelje kamnite koče v gozdu
in opozarjali, da je treba pri delu v gozdu paziti na
kulturno dediščino, ki jo najdemo. Na drugem mestu so
prikazali zgodovinski razvoj sekire in nekdo je izdeloval kamnito sekiro. Oglarji so kuhali oglje v majhni
kopi, ob kateri je bila postavljena z rušo pokrita koča, in
ponujali kavo, skuhano v kotličku nad ognjem. Videli
smo še motor za pogon jermenskih prenosov, prve
motorne žage, prvi adaptiran traktor za spravilo lesa,
avto z začetkov njegovega razvoja, naložen z vrečami
oglja. Seveda so ti zgodovinski prikazi pritegnili pozornost številnih obiskovalcev sejma in tudi poskrbeli za
popularizacijo gozdarstva. Očitno sejem Elmia 200 1 ni
bil zanimiv samo za proizvajalce opreme in gozdarske
tehnologe, ampak tudi ~a široko javnost.
Zdelo se je, da je čas ergonomskih izboljšav že
minil, vendar ta sejem dokazuje nasprotno. To sicer
še ne pomeni, da se bodo vse prikazane izboljšave
tudi uveljavile v praksi, pa vendar se premika. Tako
je Husqvarna pokazala motorke s tretjim sprožilcem
zavore verige na vodilnem ročaju . Precej motork ima
turbo motor z vbrizgavat*m goriva oz zraka. Prodajali
so nova goriva in maziva- alkilate in bioolja, - vse za
zmanjšanje škodljivosti izpustov motmjev za človeka
in okolje. Osebna varovalna sredstva so vedno lažja,
da bi delavca čim manj ovirala pri delu. Mrežica za
oči na čeladi je dobila še dodaten ščitek, da se manj
blešči in umaže. Kabine skoraj vseh delovnih strojev
so zaprte in zvočno izolirane. Večina komandnih ročic
je prenešena ob sedež oziroma naslonjala za roke.
Krmilne palice so zamenjali gumbi in vodila za dva
prsta. Sedeži so udobni, vzmeteni, dušeni in obešeni
samostojno, da so vedno v vodoravnem položaju ali
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in prostoru
pa njihov položaj sproti krmili strojnik. Delo strojev je
računalniško podprto, tako pri ugotavljanju dimenzij
lesa in pri določanju položaja stroja (GPS) kot tudi
pri krmiljenju delovnega procesa, npr. med kleščen
jem. Stmjnikje tako razbremenjen rutinskih duševnih
zahtev dela in se lahko posveča kreativnemu odloča
nju o zaporedju dela in o izbiri ·dreves za podiranje.
Prikazani nakladalniki na kamioni\1 za prevoz lesa so
bili večinoma opremljeni z manjšimi kabinami, ki so
bile pritrjene na steber nakladalnika. Vendar so bili
vmes tudi še posamezni zastareli nakladalniki z roči
cami na stebru naklada lnika namesto ob sedežu in taki
za nakladanje dolgega lesa. Sicer pa dolgega lesa ali
debel na sejmu ni bilo videti, saj je bila že v izhodiščih
sejma poudarjena sortimentna metoda pridobivanja
lesa.
Sejem je spremljala vrsta zanimivih seminarjev, ki
pa se jih nismo udeležili:
- Učinkoviti sistemi za trajnostno gozdarstvo, Švedski
gozdarski institut
- Sušenje v sušilnicah- kol ič i ni dodana kakovost, Univerza Vasjo
- Logistika- orodje konkurenčnosti , Univerza Vasjo
- Dogovarjanje za izvedbo gozdarskih del - odnosi
med porabniki in prodajalci, Švedsko gozdarsko
dmštvo
- Gozdarska tehnologija za 21. stoletje -pogled v prihodnost, Švedski gozdarski institut
- Svetovno prvenstvo voznikov zgibnih polprikolic
Mislim, da smo vsi obiskovalci sejma iz Slovenije
po ogledu sejma spoznali, da v Sloveniji razvoj tehnologije pridobivanja lesa močno zamuja. Pomislek, da ta
sodobna telmologija ni primerna za naš koncept gospodaJjenja z gozdovi,je zgrešen. Tehnologija se namreč z
velikostjo strojev prilagaja vsakršnim razmeram, samo
znati je treba z njimi delati. Če se slovensko gozdarstvo tehnološko ne bo razvilo, bo moralo pridobivanje
lesa prepustiti drugim ali pa s to dejavnostjo prenehati.
Škarje gospodarnosti se namreč vedno znova neusmiljeno zapirajo. Najbrž res ne bodo potrebne spremembe
koncepta gospodarjenja z gozdovi, zagotovo pa bodo
nujne njegove prilagoditve hitremu tehnološkemu razvoju v vseh gozdarskih dejavnostih.
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Gozdarski sejem Elmia Wood 2001 in slovensko gozdarstvo
Vsakih nekaj let se v gozdovih blizu švedskega
mesta Jonkoping zberejo vodilni proizvajalci gozdarske opreme. Elmia Wood je neke vrste romarska Meka,
kjer je na ogled vrhunska tehnika in tehnologija izkoriščanja gozdov. Od 6. do 9. junija je petsto podjetij na
osmih hektaijih površine razkazovale stroje in naprave
pri praktičnem delu, kar je svojevrstna privlačnost tega
sejma.
Sejemska prireditev je prilagojena severnjaškim
geografskim in reliefnim razmeram, ki jih z lahkoto
premagujejo večosni kolesniki z uveljavljeno nordijsko tehnologijo kratkega lesa, imenovano CTL (Cut to
lenght). Za metodo, ki prodira tudi v srednjo Evropo,
je značilno in hkrati nenavadno, da med delom delavec
ne stopi na gozdna tla in da se z roko sploh ne dotakne
lesa, če pa že, potem samo v času odmora, ko zakuri
ogenj in si skuha tradicionalno gozdarsko kavo. Daje
res tako, potrjuje skronma zastopanost izdelovalcev
motornih žag, vidov in prirejenih gozdarskih traktorjev,
torej strojev, ki so prilagojeni konvencionalni sečnji
in spravilu lesa v težjih gorskih razmerah ter zlasti
za drevesne vrste listavcev, za katere še niso izumili
mehanizirane tehnologije pridobivanja lesa. Na področju kl asične tehnike se namreč že dobri dve desetlelji ni
zgodilo nič revolucionarnega, delo z motornimi žagami
in spravilo s traktorskimi vi tli ostaja še naprej težaško,
nevarno ter zdravju škodljivo. Medtem pa so delovna
mesta strojnikov forwarderjev in harvestrov močno
humanizirali, in to ne samo v fiziološkem pogledu
(ergonomsko izpopolnjene in klimatizirane kabine),
temveč tudi v psihofizičnem, saj so računalniki prevzeli
glavno breme zapletenega in hitrega od ločanja. Učinki
teh robotov so enormni, delovne operacije potekajo z
velikansko hitrostjo in se sočasno prekrivajo. En delavec lahko poseka, oklesti in razreže do sto m3 dreves
v eni uri, drevo debeline 35 cm prime in odreže prej
kot v petih sekundah, med kleščenjem pa je pomik
debla kar neverjetnih 4 mis. Računalniška integracija je
avtomatizirala posek i.n izdelavo ter omogoča še veliko
več, npr. programirane prednastavitev ogrevanja stroja
in kabine ter daljinsko upravljanje.
Med armado monstruoznih strojev je vzbujala
največ pozornosti najnovejša kombinacija fmwarderja
in harvestra, ki je v enem stroju združila agregat za
podiranje, kleščenje in razžagovanje z vozilom za
nakladanje in prevoz do ceste. Proizvajalci zagotavljajo, da bodo s temi harwarderji še dodatno znižali
izdelavne stroške in zmanjšali obremenitve tal, saj
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bo namesto dveh strojev po gozdu lomastil en sam
mj ak.
Sejemsko prireditev so poživljali tudi zanimivi prikazi zgodovinskih tehnik dela (izdelovanje kamnitih
sekir, strojno izdelovanje skodel, oglaijenje, spravilo
in prevoz lesa s konji) in mikavno preverjanj e gozdarskega znanja s poljudnimi vprašalniki in testi. Posebno
pozornost so namenili obnovljivim rastlinskim virom
za pridobivanje "zelene" energije. Razstavljeni so bili
raznovrstni stroji za cepljenje in sekanje lesa ter posebna novost: samohodni stroji za paketiranje sečnih
ostankov. Poleg težke mehanizacije je bilo na sejmu
tudi veliko drobne gozdarske opreme in zaščitnih sredstev, med katerimi so se skoraj izgubili pridelovalci
sadilnega materiala in privrženci računalniške informatike.
Razvoj gozdarske tehnike je izjemno hiter, procesi
so organizirani okrog tehnologij, težišče pa je v ljudeh
oziroma v sposobnosti ustvaijeno znanje uporabiti v
proizvodnji. Toda razvoj in napredek, ki ju narekuje
turbo kapitalizem, skriva v sebi grozečo past za standard in demokracijo, kajti posledica take rasti bo vedno
večja brezposelnost. Ta bo najbolj prizadela delovno
intenzivne panoge in še prav posebno razdrobljeno
slovensko gozdarstvo. Sicer pa so posledice totalne
globalizacije najbolj očitne v zmanjšanju števila zaposlenih pri n ajvečjem razstavljavcu gozdarskih stroj ev,
koncernu CAT (Caterpillar), kije leta 1979 zaposloval
okoli 100.000 delavcev, osem let za tem pa samo še
65.000 oseb ter ob tem še povečal prihodke in dobiček
(Vir: Martin, H. P. & Schumam1, H., Die Globalisierungsfalle).
Čeprav je večina razstavljene tehnike za . naše
domače razmere neprimerna, prevelika, preokorna in
predraga, smo prireditev zapušča li s trpkim spoznanjem, da vedno bolj zaostajamo in da se razlike med
našim in evropskim gozdarstvom poglabljajo. K temu
je svoje dodala globalizacija trgov lesne surovine, ki
zaostruje vrednostno razlikovanje lesne surovine. To
velja še prav posebno za listavce, ki pri nas prevladujejo. Slovensko gozdarstvo zato ne bo nikoli konkurenčno z množičnimi in malovrednimi izdelki, naša
edina možnost je usmerjenost v visokovredne gozdne
proizvode. ln slovenski gozdovi so predestinirani za
pridelavo takega lesa, zato je naš glavni izziv zagotavljati kakovostno lesno surovino ob čim nižjih stroških
ali, povedano drugače, izdelki morajo biti poceni in
vrhunske kakovosti.
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strmijo v monstruozne stroje, ki odjedajo delovna mesta njihovim staršem

V Evropi se pove čuje površinski delež gozdov, njihove lesne zaloge in prirastb, zaradi česar prihaja do

možnosti neznatne, stanje pa še poslabšuje uni č ujoča
gozdarska politika. Posledice so vsak dan bolj očitne,

presežkov lesa. Preveliko ponudbo povečuje tuili vedno

saj po letu 1990 slovensko gozdarstvo ne dosega nobe-

večji d el ež recikliranega papirja (preko

50 %). Posle-

nega pomembnej šega cilja. Brez zadostne, kontinui-

dice so zaznavne v znižanih ali stagnirajočih cenah
lesnih sortimentov in tudi trendi porabe in cene lesa na

rane in strokovne nege ne bomo pridelali debelega in
kakov ostnega drevja, brez pospešene gradnje gozdnih

evropskem tržišču so še vedno usmerjeni navzdol.
Z učinkovito tehniko in terensbm razmeram prila-

prometnic pa ne bomo znižali proizvodnih stroškov. Za
preživetje slovenskega gozdarstva morata biti izpol-

gojeno tehnologijo lahko gozdarsko razvitejše družbe

njena oba pogoja. Predv sem pa bi se morali odgovorni

zružujejo proizvodne stroške in s tem omilijo neugodne

oblastnikj zavedati , da bodo naši zanamci odvisni od

posledice manjših prihodkov od prodaje lesa. V naših

tega, kako rav namo z gozdov i danes.

razbrazdaruh, goratih in razdrobljen ih razmerah so take
Mitja Cimperšek

Fotografski

natečaj

za zgibanko Gozdni bonton

Zveza gozdarskih društev Slovenije razpisuje fotografski natečaj za slikovno opremo zgibanke Gozdni bonton. Na natečaju
pričakujemo fotografije, ki kar najbolje ilustrirajo 10 zapovedi gozdnega bontona:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za življenje gozda, njihovo nabiranje je omejeno s predpisi.
Ogenj uniči drevesa, druge rastline in živalski svet, zato v gozdu ne kuri.
Vožnja v gozdu je dovoljena le po urejenih gozdnih cestah.
Majhna in velika drevesa ter grmi so živa bitja, zato jih spoštuj in ne poškoduj.
Kaži pote, ograje, mostove, klopi in drugo ohrani nepoškodovano za vse obiskovalce gozda.
Živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Hodi tiho, da jih ne boš vznemirjal/a.
Smeti v gozdu pričajo o človekovem nespoštovanju gozda. Pospravi jih za seboj in odnesi v smetnjak.
Psa in druge domače živali vodi na vrvici.
9. Poti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljaj jih, in ne hodi po brezpotjih.
10. Voda je dragocena. Gozd jo či sti, zadržuje in nam jo pomaga ohranjati pitno. Sodeluj pri tem tudi ti , in ne sp uš čaj
v vodo ali gozdna tla škodljivih snovi.

Natečajno gradivo pošljite do 15. septembra mi naslov ZGDS, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, s pripisom Gozdni bonton.
Oddanemu gradivu je potrebno priložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov, EMŠO, žiro račun in davčno številko).
Izbrane fotografije bodo honorira ne po merilih ZGDS. Rezultati natečaja bodo objavljeni v Gozdarskem vestniku.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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5. prvenstvo gozdarjev v odbojki
Koroško gozdarsko društvo je bilo organizator 5.
prvenstva gozdarjev v odbojki, kije potekalo v soboto,
19. maja 2001, v Mežici. Turnirja, kije potekal v športni dvorani OŠ Mežica, se je udeležilo osem moštev iz
cele Slovenije, končni vrstni red ekip pa je bil:
l.

Kočevje

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bled
Slovenj Gradec ZGS
Štor
Slovenj Gradec GG
Celje
Novo mesto
Postojna

Ekipa Kočevja je tako osvojila prehodni pokal, na
katerem se je kar dve leti nabiral prah v blejski vitrini.
P ostojnčan om v tolažbo pa je ostala organizacija naslednj ega prvenstva drugo leto.
Žal sta turnir zaznamovala dva vsega obsojanja
vredna pojava, in sicer:
-pojav ekipne patološke samozavesti: ekipi Štora in
Postojne sta namreč prišli s samo nekaj igralci in tako
poskusili zmesti ostale sodelujoče ter vnesti občutke
pomilovanja v njihove napadalne vrste; na srečo, kot
je razvidno iz končnih rezultatov, se jima ta zlobna
nakana ni posrečila;
- poskusi uporabe dopinga: opažen je bil pritisk na
organizatorje po uporabi psihogenih sredstev v obliki
tekočih ogljikovodikov, v strokovni javnosti poznanih
po imenu žvižgavec, ki v zadostni količini na trenutke
občutno povečajo odrivno moč nog in udarec po žogi;

med samim turnirjem je organizator uspešno krotil njihovo uporabo in tako vsem ekipam omogočil enakovredne tekmovalne pogoje, po turnirju pa je prednostno
obravnaval nekatere najbolj skrb zbuj ajoče odvisnike.
Tekmovalna komisija pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije o teh primerih ne bo razpravljala.
Drugače je tekmovanje tako v športnem kot organizacijskem smislu zelo dobro uspelo, še zlasti so bili
udeleženci navdušeni nad nadomeščanjem izgubljenih
kalorij in telesnih sokov, ki je v lepem in sončnem vremenu potekalo na lovski koči na Lomu nad Mežico.
Ivan Štornik

Prehodni pokal za eno leto odhaja med kočevske medvede

Teniško prvenstvo gozdarjev in zaposlenih v gozdarstvu
Spoštovani!
Prosimo Vas, da nam sporočite število vaših članov,
ki bi bili pripravljeni sodelovati na teniškem prvenstvu slovenskih gozdaljev in zaposlenih v gozdarstvu.
Cehovsko prvenstvo gozdarjev bo na teniških igriščih
Teniškega kluba Otočec, 30. 08. 2001. Število kandidatov pošljite najkasneje do 25. 07. 2001 na naslov

GozdV 59 (2001) 4

Zveza gozdarskih društev, Večna pot 2, Ljubljana, s
pripisom »Za teniško prvenstvo«.
V želji po
ljamo!

čim večji

udeležbi vas lepo pozdravJošt Jakša
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse 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 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 kopijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60
dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30
dni pred objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po
objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim 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 (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino ( npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane 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 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. / JOHNSON, E./ TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H./ MOORE, 8., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG {Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ŽGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
---, 1996. Enciklopedija Slovenije.-10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
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 izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računal niški 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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Odzivnost stroke na aktualna dogajanja
Delovanje vsake stroke mora biti odzivno. Najprej znotraj sebe, saj mora biti najprej
sama do sebe, spodbujati mora razvoj svojega področja, in ne stoično čakati, da ji ga
krojijo drugi. Na drugi strani pa se mora stroka uveljaviti v širši javnosti z jasno oblikovanimi
in strokovno utemeljenimi stališči, rešitvami in predlogi. Stroka, ki pri vprašanjih, ki jo
neposredno zadevajo, stoji ob strani, je sama sebe postavila na rob dogajanja.
Gospodarjenje z gozdovi sodi med tiste dejavnosti, kjer so jasne javne opredelitve še
posebej nujne. Gozdarstvo je še vedno pod močnim vplivom politike, ki mu kroji rešitve,
zdaj takšne, zdaj drugačne, stroka pa jih bolj ali manj pasivno sprejema. Ker ni ustrezne
spodbude, se začne apatija in stroka začne stagnirati. Kar nekaj dogodkov je bilo v zadnjem
času, pri katerih smo pogrešali jasna strokovna stališča. Ne zato ker mislimo, da mora politika ta stališča vedno
upoštevati, pač pa tudi zato, da javnost ve, kaj se dogaja in kakšne posledice bodo imele posamezne odločitve.
Spomnimo se na zmedeno strokovno reagiranje ob posegu v gozdove nad gradom Snežnik. Ali na nedorečenosti in
strokovno spornost nekaterih rešitev v pravilniku o varstvu gozdov ali dopolnitvi uredbe o koncesijah za izkoriščanje
državnih gozdov. Namesto da bi prisluhnili ugovorom, se nekateri samo oblastniško zasmejijo, češ vi kar govorite,
ali pa preprosto močijo. ln če potem nek predpis nikakor noče zaživeti v praksi, si s tem ne beli mo preveč glave,
glavno je, da imamo stvari normativno lepo urejene.
Bolj problematično postane, kadar ima kak problem tudi poudarjeno politično razsežnost. Stroka se ne more
neposredno mešati v politične odločitve, niti navijaško delovati za to ali drugo politično opcijo. Imeti pa mora tudi ob
političnih vprašanjih jasna in argumentirana stališča. Morda bo naša politična kultura nekoč vendarle dosegla tako
raven, da bo iskala pri svojih odločitvah tudi strokovno soglasje ali pa bo vsaj prisluhnila strokovnim predlogom.
V letošnjem letu je tipičen primer takega dogajanja denacionalizacija gozdov na Pokljuki. Toliko polresnic in
poenostavitev v razmeroma živahni javni razpravi o teh vprašanjih že dolgo nismo slišali ali brali. Tudi iz ust nekaterih
gozdarjev. Tudi o vprašanjih, ki bi morala biti jasna vsakemu gozdarju, ne glede na siceršnje prepričanje. Da se
razumemo, ne gre za to, da bi dvomili v primernost denacionalizacije, pa naj gre za kateregakoli denacionalizacijskega
upravičenca. Gre pa za to, da opozorimo na možne posledice te ali one odločitve. Kaj hitro se namreč lahko
zgodi, da stvari ne bodo šle tako, kot so si jih nekateri zamislili, in potem bodo vprašali, kje je bila stroka, ko so
se oblikovale rešitve.
Kje smo torej naredili napako? Do aktualnih problemov se opredeljujejo le redki posamezniki, ki včasih dobivajo
podobo sodobnih Don Kihotov, institucije pa molčijo. Kje so stališča instituta, fakultete, zbornice, kam se je skrila
naše stanovsko društvo? Ne gre za to, da bi se kot nekateri stalni pisci pisem bralcev oglašali ob vsaki malenkosti
in strokovno sporni izjavi. Javnost pa pogreša jasno in nedvoumno strokovno stališče o ključnih vprašanjih. Npr. ali
je res vseeno, v čigavi lasti so gozdovi? Saj vendar za vse lastnike veljajo enake zakonske obveze. Toda, ali je to v
praksi res? Podatki o posegih v gozdove, zlasti pa o vlaganjih v gozdove, kažejo, da ni tako. Zakaj si torej zatiskati
oči pred resnico? Zakaj ne priznati, da lastnikovi interesi niso vedno skladni z javnim interesom za ohranitev in
razvoj vseh gozdov, zlasti pa za razvoj in krepitev splošno koristnih funkcij gozdov? Zato preprosto ni vseeno,
kdo je lastnik. To je še posebej očitno v območjih, kjer so splošno koristne funkcije gozdov močno poudarjene.
Zasebni lastnik gozda upravičeno terja za vse omejitve pri rabi svoje lastnine ustrezna nadomestila, največkrat so
to subvencije za gojitvena in varstvena dela pa tudi davčne olajšave in oprostitve. Pri javnih gozdovih vsega tega ni,
vsi dodatni stroški pač znižujejo rento iz teh gozdov. Pravzaprav prihaja do zelo neenakopravnega položaja obeh
lastnikov. Prvi, zasebnik, pobere iz gozda rento in še vsa možna nadomestila in povračila, drugi, država ali lokalna
skupnost, dobi iz gozda rento, ki je zaradi javnega interesa za ohranitev in razvoj gozdov in iz tega izhajajočih omejitev
pri gospodarjenju nižja, kot bi lahko bila. V območjih, kjer prevladuje javni interes za gozdove, je torej ustreznejša
javna last teh gozdov. Kadar pa govorimo o zasebnih gozdovih, bi kazalo bolj poudarjati, da je gospodarjenje z
gozdovi smotrno na večji in zaokroženi posesti. Tega se premalo zavedamo in ne storimo skoraj nič za zaokroževanje
posesti in zlasti za povezovanje razdrobljenih zasebnih lastnikov gozdov.
Najbrž ni treba posebej poudarjati, da vse to poudarjeno velja še zlasti za gozdove na zavarovanih območjih.
Jasno je, da javnega lastništva gozdov na takih območjih ni mogoče doseči čez noč, ker je pač proces, ki ga
narekujejo dinamika družbenega razvoja, krepitev razumevanja odnosa do naravnih virov in še zlasti materialne
možnosti celotne družbe. Toda to mora biti vodilo tudi, kadar ustvarjamo nova lastninska razmerja kot v primeru
denacionalizacije. Zato vračanje gozdov v naravi v zavarovanih območjih ni ustrezna rešitev. Saj bi samo še utrdilo
razmere, ki smo jih uvodoma označili za neustrezne.
kritična
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Povezanost proizvodne sposobnosti bukovih gozdov v Sloveniji
z njihovo floristično sestavo
/nterdependence between Site Productivity and Floristic Composition in Beech
Forests in Slovenia
Marijan KOTAR* , Dušan ROBIČ**
Izvleček:

Kotar, M., Robi č, D.: Povezanost proizvodne sposobnosti bukovih gozdov v Sloveniji z njihovo floristično sestavo. Gozdarski
vestnik, št. 5-6/2001 . V slovenščini , s povzetkom v angleščini , cit. lit. 19. Prevod v angleščino: avtorja.
V prispevku so prikazani rezultati raziskave bukovih gozdov v Sloveniji, v kateri smo ugotavljali primernost uporabe
rastiščnega indeksa pri ocenjevanju proizvodnih sposobnosti rastišč v enomernih in ne popolnoma enodobnih bukovih
sestojih. Analiza je bila izvedena kot poskus v 18 ra stiščnih enotah s petimi ponovitvami . Skupno je bilo analiziranih 90
ploskev velikosti 30 x 30m. Poleg sestojnih , debelnih in dendrokronoloških analiz je bil narejen podroben fitocenološki popis
za vsako ploskev posebej. Ocenjena, proizvodna sposobnost rastišč z rastiščnim indeksom je razmeroma dobra cenil ka
proizvodne sposobnosti rastišč, ocenjene s pomočjo celotne lesne produkcije. Analiza je pokazala, da so sintaksonomske
enote dobri okviri za določanje rastiščn ih enot, ki služijo za ugotavljanje proizvodne sposobnosti rasti šč. Florist ična
podobnost med ploskvami iz iste ra stiščne enote dobro nakazuje razlike v proizvodni sposobnosti, nasprotno pa je komaj
9,6 % variance v floristični sestavi vseh ploskev pojasnjeno z dejavnikom, ki približno nakazuje proizvodno sposobnost
rastišč.

Ključne besede: proizvodna sposobnost rastišč, bukovi sestoji, fitocenološki popis, floristična sestava, floristična podobnost, bonitiranje, rastiščni indeks, celotna lesna produkcija.

Abstract:
Kotar, M., Robič, D.: lnterdependence between Site Productivity and Floristic Composition in Beech Forests in Slovenia.
Gozdarski vestnik, No. 5-6/2001. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 19. Translated into English by the
authors.
The article deals with results of the investigation , which was carried out in beech forests in Slovenia. The ma in goal
of the investigation was to find out weather the site index is a suitable indicator of site productivity in uniform but not
entirely even-aged, full stocked beech stands. The analysis was performed as an experiment design on 18 site units with
5 replications. Altogether 90 sample plots of the size 30 x 30m were analysed. On each sample plot measurements of
trees and stumps were carried out and dendrochronological analyses for all the trees was performed . At the same time
the plant com position by means of relevees was listed. The site productivity established by means of site indexes differ
very little in comparison to site productivity established by means of total volu me production. The analysis shows that the
syntaxa are a suitable basis for forming site units, which serve for assessment of the site productivity. Floristic similarity
among sample plots within the site unit correlates very well with differences in the site productivity, whereas only 9.6
% of a variance in the floristic com position of all sample plots is explained by a factor which corresponds with the site
productivity.
Key words: site productivity, beech stands, releve, floristic composition, floristic similarity, site index, total volume production.

1 UVOD
INTRODUCTION
Poznavanje rastiš č in njihovih značilnosti je ena od osnov, na katerih
temelji sodobno ravnanje z gozdovi . Pri proučeva nju rastišč je poleg ugotavljanja ekoloških in vegetacijskih razmer še zlasti pomembno ocenjevanje njihove proizvodne sposobnosti. Ugotavljanje proizvodne sposobnosti
gozdnih rastišč (SP) že desetletja predstavlja še vedno nerešeno nalogo
oziroma problem, ki je zadovoljivo rešen le v primeru enodobnih, enomernih
in čistih gozdnih sestojev. Pa tudi v teh primerih ostajajo še vedno odprta
vprašanja.
če izhajamo iz definicije, po kateri je proizvodna sposobnost rastišča
(SP) tista maksimalna količina lesa, ki jo trajno dosega mo na danem rastišču
GozdV 59 (2001 ) 5-6
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z rastišču ustrezno drevesne vrsto in rastišču primerno zgradbo sestoja
(KOTAR 1983), nastopi problem, kako omejiti rastišče oziroma površino
z enako vrednostjo SP. Ker identično enakih rastišč ni, so le podobna
rastišča, ki jih lahko združujemo v rastiščne enote, je zanesljivost ocene SP
odvisna od homogenosti rastiščnih enot, se pravi od kriterijev, s katerimi
smo jih oblikovali. Tako lahko sestavljajo rastiščno enoto vsa tista rastišča,
ki jih poraščajo sestoji iste drevesne vrste, v katerih vrednosti SP, izražene
v ml /ha/leto, variirajo v mejah izbranega intervala.
Na drug način lahko rastiščne enote oblikujemo posredno, z bolj ali manj
naravno, ne preveč predrugačeno vegetacijo. V kolikor predpostavimo, da
se v podobnih rastiščnih razmerah lahko izoblikujejo podobne vegetacijske
oblike, potem lahko pričakujemo, da bi lahko veljalo tudi obratno: podobne
vegetacijske oblike, še zlasti podobne floristične sestave ne prehudo predrugačene vegetacije, ki jih vidimo in analiziramo, so slej ko prej nastajale na
podobnih rastiščih. Niso osamljeni avtorji (DAUBENM IRE 1976, VANCLAY
1992, LOWRY 1976), ki menijo, daje naravna vegetacija najboljši kazalnik
SP.
če sklenemo, da je rastiščna kategorija (enota) zadovoljivo opredeljena
z dobro in smiselno definirano vegetacijsko enoto, nastopi vprašanje, kako
čim natančneje oceniti SP v mejah tako oblikovane rastiščne kategorije
(enote).
Najenostavneje to opravimo s celotno lesno proizvodnjo (TVP) enodobnega, naravnemu razvoju prepuščenega sestoja oziroma iz nje izpeljane
vrednosti povprečnega volumenskega prirastka v času kulminacije (MAIKULM).
Če so sestoji, ki služijo ugotavljanju SP, polnoporasli in dosegajo maksimalno temelj nico (ASSMANN 1961 ), potem je MAIKuLM enak maksimalnemu
povprečnemu prirastku (MAIMAX), ki predstavlja SP, izraženo v ml /ha/leto.
Ker je ugotavljanje MAIMAX pogojeno s spremljanjem rasti sestoja v celotnem
proizvodnem obdobju, je takšen način ugotavljanja SP mogoč le pri vrstah
s kratko proizvodno dobo (npr. Pinus radiata ipd .) ali pa tam, kjer so bile v
ta namen izbrane trajne vzorčne ploskve. V posameznih primerih pa lahko
MAIMAX ugotovimo tudi v sestoj ih, v katerih nismo gospoda rili. To izračunamo
iz lesne zaloge stoječega sestoja, tako da ji prištejemo količino lesa, ki je
bila izločena po naravni poti med razvojem sestoja. Slednjo ocenimo po
panjih in suhih drevesih, pa tudi s cenitvijo števila dreves, ki so bila izločena
po naravni poti.
Na drug način lahko določimo SP tudi z rastiščnim indeksom (SI =
Site Index), to je z zgornjo višino sestoja pri dani starosti. Načeloma je ta
način uporaben le v či sti h enodobnih sestoj ih, ki so imeli enak oz. podoben
razvoj.
če sklenemo, da so rastiščne enote, ki so oblikovane na osnovi vegetacijskih enot, dober okvir za določanje SP in da je SI oziroma iz te vrednosti
izpeljana SP (z ustreznimi tablicami donosov) dobra ocena dejanske SP - v
primerih, ko smo to oceno dobili v enodobnih, čistih in enomernih sestojihpotem velja tako dobljena ocena za vsa rastišča iste rastiščne enote, četud i
le-ta vključuje tudi raznodobne sestoje. Povedano drugače: SP v mejah iste
rastiščne enote je pri isti drevesni vrsti enaka ne glede na zgradbo sestoja.
Tudi dosedanje primerjalne raziskave produkcije enomernih in prebiralnih
gozdov (MITSCHERLICH 1971 , ASSMANN 1961) razlik v produkciji v mejah
podobnih rasti šč niso potrdile. Problem, kako določiti SP v primerih, ko
imamo v določenih rastiščnih enotah samo raznomerne ali pa samo mešane
sestoje, pa ostaja še vedno nerešen. V pretežnem delu srednjeevropskih
gozdov pa v mejah posamezne rastiščne enote ni težko najti čistih, bolj ali
manj enodobnih ali pa vsaj enomernih sestojev.
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V Sloveniji prevladujejo bukovi gozdovi, vsaj v smislu potencialne naravne vegetacije, ki so mestoma čisti , večkrat pa so pre v ladujoči bukvi primešane tudi druge drevesne vrste. Ti gozdovi so v optimalnem stadiju
precej enomerni, ne pa nujno enodobni, saj so nastajali v različno dolgih
pomladitvenih dobah ( 1O-30 let, ponekod celo daljših). V pogledu rastiščnih
značilnosti so med njimi velike razlike. Po uveljavljeni francosko-švicarski
(Zurich-Montpellier) metodi preučevanja vegetacije so konkretne fitocenoze
bukovij uvrščene v razl ične sintaksone (razrede, redove, zveze, podzveze,
asociacije in subasociacije) gozdne vegetacije. Kot okvir za določitev rastiščne enote pri ugotavljanju SP (na osnovi SI in MAIMAX) smo vzeli enoto na
ravni subasociacije ali pa asociacije, tako da smo v dano rastiščno enoto
uvrstili vsa tista rastišča , ki jih poraščajo konkretne fitocenoze, pripadajoče
istemu sintaksonu.

2 CILJI IN PREDMET RAZISKAVE
2 RESEARCH OBJECTIVES AND SUBJECT OF INVESTIGATION
Glavni cilji raziskave so naslednji:
-ugotoviti, ali je ocena SP, ki jo pridobimo s pomočjo SI, skladna z oceno
SP, pridobljeno na temelju TVP;
- ugotoviti, ali so rastiščne enote, katerim so osnova vegetacijske kategorije
(sintaksoni), primerne za ugotavljanje SP oziroma ali je interval variiranja
posameznih ocen SP v isti rastiščni enoti manjši od ±1 m3 /ha/leto;
- ugotoviti, ali so odkloni v ocenah SP v isti rastiščni enoti soodvisni s
flori stično sestavo in ali vrednosti SP v mejah iste rastiščne enote korelirajo
s koeficienti floristične podobnosti;
- ugotoviti, ali obstaja povezanost med ocenami SP v različnih rastiščnih
enotah in ustreznimi koeficienti floristične podobnosti;
- ugotov iti, ali obstaja povezanost med ocenami za SP ter fitoindikacijskimi
vrednostmi rastlin ;
- ugotoviti, ali obstaja povezanost med vrednostmi za SP ter vrednostmi
določenih rastiščnih dejavnikov.
Raziskavo smo opravili na vzorčni h ploskvah, razmeščenih na rastiščih ,
ki jih poraščajo bolj ali manj naravni bukovi gozdovi. Vegetacijski posnetki z
vseh vzorčnih ploskev so bili uvrščeni v ustrezne sintaksonomske kategorije
bukovij na Slovenskem. V analizo smo vključili samo ohranjene, polnoporasle sestoje v razvojni fazi debeljaka, v katerih niso izvajali nikakršnih
gozdnogojitvenih del, če pa so jih (v zadnjih dvajsetih letih), potem so
bila opravljena z nizko jakostjo. V tipološkem pogledu je bil v analizi zajet
pomemben in pester delež spektra slovenskih bukovij. Imenik vklju čen ih
sintaksonov je podan v preglednici 1.

3 METODE DELA
3 RESEARCH METHODS
V vsaki rastiščni enoti smo poiskali bukove sestoje, ki so bili v razvojni
fazi de beljaka, in to v približno tisti starosti, ko kulminira MAl. V teh sestoj ih
smo poiskali tiste lokacije, kjer so bili sestoji polnoporasli, zdravi in nepoškodovani. Na teh lokacijah smo izbrali po pet (30 x 30m) vzorčnih ploskev
(ponovitve) na vsako rastiščno enoto, opredeljeno z danim sintaksonom.
Na vsaki od teh vzorčnih ploskev smo posekali vsa drevesa, vsako deblo
razžagali na sekcije ter odvzeli debelne kolobarje, ki smo jih rabili za dendrokronološko analizo. Na ta način smo dobili za vsako drevo starost, višino,
GozdV 59 (2001 ) 5-6
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premere vzdolž debla, volumen ter natančen potek priraščanja v debelina
in višino v celotnem življenjskem obdobju. Na ploskvi smo prešteli in izmerili tudi vsa mrtva drevesa, panje in ostanke panjev. S temi podatki smo
ugotovili, kolikšno je bilo število odstranjenih dreves iz sestaja na vzorčn i
ploskvi v zadnjih 30 letih. TVP smo izračunali iz izmerjene lesne zaloge
sestaja na vzorčn i ploskvi, odstranjene lesne zaloge v zadnjih 30 letih in
ocene tiste lesne zaloge, ki je bila odstranjena med razvojem gozdnega
sestaja pred tem časom. Starost, v kateri je oziroma naj bi nastopila kulminacija MAl, smo ugotovili iz presečišča krivulj MAl in tekočega volumenskega
prirastka v zadnjih treh desetletjih (CAl). Hkrati smo dognali tudi vrednosti
MAIMAX' ki predstavljajo SPlVP' to je SP na osnovi TVP in je izražena v
m3/halleto. Istočasno smo iz zgornje višine sestaja, ki jo predstavlja povprečna višina devetih najdebelejših dreves na ploskvi, določili SI pri referenčni starosti 1OO let (SI ). Pri oceni Sl, 00 smo uporabili tablice donosov
100
(HALAJ et al. 1987), ki so bile prilagojene našim razmeram. Po določitvi
Sl,00 smo v tablicah donosov poiskali vrednost MAIMAX in ta predstavlja SPs;
(SPs; , 00 = SP na osnovi Sl 100). Pri ugotavljanju Sl 100 smo predpostavljali, da
so bili bukovi sestoji pomlajeni pod zastorom, in smo njihovo fizično starost
zmanjšali za u činek zastrtosti, tj. ugotovili smo njihovo razvojno starost
(KOTAR 1995). Za posamezne ploskve so vrednosti Sl,00 , SPs; in SPlVP
zbrane v preglednici 1. Na vsaki ploskvi je bil narejen tudi popoln vegetacijski
popis (BRAUN-BLANQUET 1964). Kombinirane ocene za številnost in
zastiranje smo z van der Maarelovo transformacijo (VAN DER MAAREL
1979) pretvorili ter na osnovi transformiranih ocen izračuna l i koeficiente
floristične podobnosti s Hornovo (HORN 1966) modifikacije Morisitovega
indeksa (MORISITA 1959).

cq=indeks floristične podobnosti med ploskvama i in j

x,.= količina rastlin vrste k na ploskvi i

l)q = količina rastlin vrste k na ploskvi j
N1=LX,. = vsota količi ne rastlin vseh vrst s ploskve i
N =LXki =vsota količi ne rastlin vseh vrst s ploskve j
1

Z matričnimi vrednostmi c1smo klasificirali vegetacijske po pise z metodo
združevanja oz. kopičenja. Koeficiente c , ki predstavljajo indekse floristične
podobnosti med popisi, smo v vsaki skuplni korelirali z ustreznimi vrednostmi
za SP, in sicer tako s SPlVPkakor tudi s SPsi· S tem smo želeli ugotoviti, ali
lahko floristična sestava popisov iz iste rasti ščne enote nakaže rastiščne
spremembe, izražene s SP.
S fitoindikacijskimi vrednostmi posameznih rastlin po Ellenbergu (ELLENBERG et al. 1992) smo za vsako rastiščno enoto posredno ocenjevali tudi
rastiščne razmere, kot jih nakazuje vrstna sestava. Za srednjo vrednost smo
vzeli razred z največjo frekvenco (modus), to je razred največj e gostitve.
S korelacijskimi koeficienti med ploskvami smo opravili tudi ordinacijo ter
z njo poizkusili ugotoviti zakonitosti med proizvodno sposobnostjo rasti šča
in floristično sestavo.
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Preglednica 1: Osnovne značilnosti rastišč in sestojev na analiziranih ploskvah
Table 1: The characterics of sites and stands on the analysed sample plots
Nahajališče 1 Finding place
Rastiščna enota 1 Site unit
1. Sviščak i (A)
Ranunculo platanifolii - Fagetum
var. geogr. Calamintha grandiflora
R-Fv. g. cal. gr.

2. Zdrocle (S)
Polysticho lonchitis-Fagetum
var. geogr. Allium victoria/is
P - F v. g . all. vict.
3. Jurjeva dolina (C)
Omphalodo- Fagetum
maianthemetosum
0- F maian.
4. Draga (J)
Omphalodo - Fagetum elymetosum
0-Fe/ym.

5. Gače (P)
Omphalodo- Fagetum
galietosum odoratae
O-F gal. od.
6. Gozdec (L)
Anemono trifoliae - Fagetum
var. geogr. Luzula nivea piceetosum
A- F v. g. luz. niv.
7. Krma (N)
Anemono trifoliae - Fagetum
var. geogr. Helleborus niger
subsp. niger typicum
A- F v. g. hel. typ.
8. Ogence (K)
Lamio orvalae - Fagetum var. geogr.
Dentaria penthaphyllos
Lor" - F v. g. dent. pent.
9. Pešče n ik (F)
Hacquetio - Fagetum
var. geogr. Ruscus hypoglossum
Hacq- F v. g. rus. hyp.
10. Bukov vrh (G)
Hedero - Fagetum
var. geogr. Epimedium alpinum
Hed. - F v. g. epim. alp.
11. Starod (O)
Seslerio autumnalis - Fagetum
var. geogr. Calamintha grandiflora
S- F v. g. cal. gr.
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5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3

.4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

A
1265
1240
1230
1240
1250
1420
1420
1375
1390
1380
980
980
1020
10 10
1020
900
890
910
1010
1000
870
860
850
840
900
1200
1200
1260
1270
1270
920
890
870
900
900
600
660
680
880
890
800
780
770
760
740
510
520
530
540
540
700
650
650
6 10
580

a
146
143
143
143
154
155
166
129
178
156
129
129
131
135
137
156
158
174
184
196
146
134
123
132
147
137
147
161
155
145
152
149
145
154
151
"1 39
147
143
11 9
136
155
142
130
159
137
161
157
146
160
160
120
124
110
112
123

SP
5,4
6,5
5,7
5,4
5,4
4,1
4,2
5,7
3,5
4,5
8,4
6,8
5,9
6,8
7,1
7,9
7,5
6,2
7,4
5,6
8,8
9,2
6,4
7,3
8,3
5,4
4,8
3,4
4,4
4,2
7,1
6,2
6,6
6,0
6,3
8,1
8,7
7,1
10 ,6
10,6
9,6
9,5
7,2
7,7
8,5
7,0
7,2
8,9
7,7
6,8
7,8
4,9
5,4
5,8
54

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

SI
18
20
20
20
20
16
16
20
14
16
28
26
26
26
26
28
30
24
24
24
26
28
26
26
26
22
20
14
16
18
32
28
26
26
30
34
32
30
32
30
26
26
26
26
30
28
28
32
28
28
26
22
24
22
24

c/SPn.
0,819
1,000
0,834
0,779
0,785
0,805
0,770
1,000
0,754
0,806
1,000
0,787
0,724
0,716
0,687
1,000
0,838
0,77 1
0,723
0,709
0,88 1
1,000
0,678
0,702
0,721
1,000
0,880
0,801
0,788
0,793
1,000
0,800
0,774
0,858
0,821
0,626
0,54 1
0,621
1,000
0,750
1,000
0,750
0,715
0,730
0,710
0,810
0,868
1,000
0 ,843
0 ,724
1,000
0,681
0,752
0,744
0,668

c/SP
0,819
1,000
0,834
0,779
0,785
0,805
0,770
1,000
0,754
0,806
1,000
0,787
0,724
0,716
0,687
0,838
1,000
0,787
0,744
0,735
0,881
1,000
0,678
0,702
0,72 1
1,000
0,880
0,801
0,788
0,793
1,000
0;800
0,774
0,858
0,821
1,000
0,772
0,773
0,626
0,654
0,710
0,686
0,785
0,827
1,000
0,810
0,868
1,000
0,843
0,724
1,000
0,68 1
0,752
0,744
0,668
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Nahajališče 1 Finding

place
unit

Rastiščna enota 1 Site

A

12. Polamank (B)

Luzu/o - Fagetum abietetosum
L- Fabiet.

13. Mamolj (1)
8 /echno - Fagetum
thelypteretosum limbospermae
8- F the/. limb.
14. Dletvo (O)

Castaneo - Fagetum sylvaticae
var. geogr. Calamintha grandiflora
C- Fv. g. cal. gr.
15. Velika Kopa (E)

Hedero - Fagetum
var. geogr. Polystichum setiferum
Hed. - F v. g. pol. set.
16. Soštanj (M)

Lamio orvalae - Fagetum
L -F

?

"'·

17. Glažev greben- Gorjanci (R)
Lamio orvalae - Fagetum
var. geogr. Dentaria po/yphyllos
L.". - F v. g. dent. pol.
18. Log - Tisovec (H)

Vicio oroboidi- Fagetum
Vor. - F

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1040
960
920
880
900
490
490
500
500
490
650
680
670
650
640
530
560
540
550
600
605
605
600
570
540
680
680
720
700
730
500
500
510
500
510

a
160
146
133
123
145
187
190
184
188
185
129
134
131
133
134
107
110
107
98
99
105
105
102
109
102
128
127
129
132
132
121
132
94
123
102

SP
9,4
10,2
11 ,9
10,5
10,0
6,8
6,4
8,0
8,1
6,9
7,6
8,7
9,2
7,1
9,2
12,5
11 ,7
10,1
12,6
9,2
10,6
13,8
12,9
11,8
8,8
13,4
12,7
13,2
12,4
12,4
11 ,9
10,5
12,9
10,8
15,0

SP
8,1
8,9
10,4
9,7
9,7
8,0
7,2
8,0
8,0
6,6
7,4
8,8
8,8
7,4
8,0
11 ,2
11,2
9,7
12,2
9,7
9,7
9,7
8,9
9,7
10,4
11 ,2
10,4
10,4
10,4
10,4
11 ,2
11,2
9,7
10,4
10,4

SI
28
30
34
32
32
30
28
30
30
26
26
30
30
26
28
36
36
32
38
32
32
32
30
32
34
36
34
34
34
34
36
36
32
34
34

c/SPnoo
0,879
0,878
1,000
0,728
0,778
0,743
0,703
0,808
1,000
0,784
0,695
0,851
1,000
0,689
0,826
0,608
0,709
0,684
1,000
0,650
0,807
1,000
0,805
0,784
0,754
1,000
0,850
0,820
0,824
0,837
0,467
0,588
0,591
0,724
1,000

c/SP
0,879
0,878
1,000
0,728
0,778
0,743
0,703
0,808
1,000
0,784
0,695
0,851
1,000
0,689
0,826
0,608
0,709
0,684
1,000
0,650
0,794
0,754
0,820
0,877
1,000
1,000
0,850
0,820
0,824
0,837
1,000
0,747
0,740
0,649
0,467

Legenda 1 Legend:
A
= nadmorska višina v metrih 1altitude in m
a
= starost sestoja v letih 1stand age in years
SPTVP

= proizvodna sposobnost

rastišča v m' ha·'leto·•, izračunana na osnovi celotne lesne produkcije sestoja

1 site

productivity in rnlha·'year' assessed by means of total vo/ume production
SP s•

= proizvodna sposobnost rastišča v m ha·' leto·•, ocenjena z rastiščnim indeksom (81

c/SP s1

= koeficient podobnosti -

3
) 1 site productivity in
100
m3ha·'year' assessed by means of site index (SI,oJ
Sl, 00
= rastiščni indeks pri referenčni starosti 100 let 1 site index- top height at 100 years of the age
c/SP TVP = koeficient podobnosti - Hornova modifikacija Morisitovega indeksa - izhodišče (1 ,OO) je tista ploskev, ki ima
najvišjo SPTVP 1Hom's modification of Morisita similarity index- the base (1.00) is sample plot with the highest
value of SPTVP
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Hornova modifikacija Morisitovega indeksa - izhodišče (1 ,OO) je tista ploskev, ki ima
najvišjo SP511 Hom's modification of Morisita similarity index - the base (1.00) is sample plot with the highest
value of SPsr
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4 REZULTATI
4 RESULTS

4.1 Ocena
4. 1 Estimate
V preglednici 1 so zbrane ocenj ene vrednosti za SP na posameznih
ploskvah, ki so bile določene s TVP (SPTVP) in Sl100 (SP51 ). V preglednici 2
so podane relativne(%) razlike v odstopanjih med SPrvP in SP51 v mejah
rastiščne enote.
Rastiščna

enota

Site unit

1. R-F v. g. caf. _S][.
2. P-F v.o. al/.vict.
3. O-F maian.
4. 0-Felym.
5. 0-Fgal. od.
6. A-Fv. g. luz. niv.
7. A-F v. g. hel. typ.
8. L -F v.o.dent.oent.
9. Hacq- F v. g. rus. hvo.
1O. Hed.-F v. g. epim.alo.
11 . S-F v. o. cal. ar.
12. L-F abiet.
13. 8-Fthel./imb.
14. C-Fv. o. cal. ar.
15. Hed.-Fv. g. pol. set.
16. L.,_-F
17. L - F v. g. dent. pol.

Variac. razm.

Povpr.

Variac. razm.

Povpr.

Range

Ar. mean

Range

Ar. mean

SPTVP
5,4- 6,5 (1 '1)
3,5- 5,7 (2,2)
5,9- 8,4 (2,5)
5,6- 7,9 (2,3)
6,4 - 8,8 (2,4)
3,4- 5,4 (2,0)
6,0-7,1 (2,1)
8,1 - 10,6 (2,5)
7,2- 9,6 (2,4)
6,8-8,9 (2,1)
4,9- 7,8 (2,9)
9,4- 11,9 (2,5)
6,4 - 8,1 (2,5)
7,1-9,2 (2,1)
9,2 - 12,6 (3,4)
8,8-12,9 (4,1)
12,4 -1 3,4 (1,0)
10,5-15,0 (4,5)

SPTVP
5,7
4,4
7,0
6,9
8,0
4,4
6,4
9,0
8,5
7,5
5,9
10,4
7,2
8,4
11 ,2
11 ,6
12,8
12,2

SPSI
4,8-5,4 0,6
2,8- 5,4 2,6
7,4-8,1 0,8
6,7 -8,9 2,2
7,4- 8, 1 0,7
3,3 -5,3 2,0
5,8-7,7 1,9
8,0- 9,4 1,4
7,4- 8,9 1,5
7,2 -8,7 1,5
5,3 -6,6 1,3
8,1 - 10,4 (2,3)
6,6- 8,0 (1,4
7,4- 8,8 (1 ,4
9,7-11,2 (1 ,5)
8,9- 10,4 (1 ,5)
10,4-11,2 (0,8)
9,7 - 11 ,2 (1,5)

SPSI
5,3
4,2
7,5
7,4
7,5
4,3
6,6
8,6
7,7
7,5
5,8
9,4
7 ,6
8,1
10,8
9,7
10,6
10,6

Preglednica 2· Izpeljani parametri za analizirane rastiščne
enote
Table 2 · Derivatived parameters
for analysed site units

SP• SPrvp ·100
SPlVP

-7,0
-5,5
7,7
7,2
-5,8
-3,6
1,9
-5,1
-9,4
0,0
-0,3
-10,0
4,4
-3,4
-3,7
-16,4
- 17,6
- 13,4

rSPTVPfc

rSPSVc

0,982
0,950
0,812
0,698
0,858
0,829
0,770
0,738
0,640
0,922
0,968
0,530
0,830
0,865
0447
0,743
0,660
0,669

0,151
0,847
0 ,958
0,943
0,819
0 ,859
0,726
0,685
0 ,891
0 ,841
0,736
0,110*
0,398*
0,904*
0,681*
0,632
0,987*
0,473*

18. V." -F
Legenda 1 Legend:
Variac. razm. SPTVP = variacijski razmik za SPTVP v mejah analizirane rastiščne enote 1 range of SPrvP inside a site unit
Povpr. SPTVP
= aritmetična sredina za SPrvP v rastiščni enoti 1 the arithmetic mean of SP rvp in the site unit
Variac. razm. SP51 = variacijski razmik za SP51 v mejah analizirane rastiščne enote 1 range of SP51 inside a site unit
Povpr. SP51
= aritmetična sredina za SP5 1 v rastiščni enoti 1 the arithmetic mean of SP51 in the site unit
SP. SP",•. 100
= napaka (razlika) v odstotkih pri SP51 glede na SPTVP 1 error in percentages for SP51 with regard
SPrvp

rsPTYPic
rsPstJc

to SPTVP
= korelacijski koeficient med SPrvPin indeksom floristične podobnosti za ploskve znotraj iste rasti ščne
enote 1 (correlation coefficient for SPrvP and a similarity index for sample plats inside a site unit
=korelacijski koeficient med SP5 1in indeksom floristične podobnosti za ploskve znotraj iste rastiščne
enote 1 correlation coefficient for SP51 and a similarity index for sample plats inside a site unit

Ocenjena proizvodna sposobnost (SP) analiziranih ra stišč na osnovi
TV P je v razmiku 4,4 do 12,8 m 3/ha/leto oziroma 4,3 do 10,8 m3/halleto,
če jo ocenjujemo z rastiščni m indeksom (SI). Ocene za SP, pridobljene z
rastiščnim indeksom (SI), se razlikujejo od tistih, ki smo jih dobili s celotno
lesno proizvodnjo (TVP), za vrednosti od O do 17,4 %. Od 18 analiziranih
rastiščnih enot se ti dve oceni razlikujeta za manj kot 1O% kar v 15 enotah.
V treh enotah, kjer so razlike večje od 1O %, pa je ocena SP51 manjša od
SPrvp· V istih enotah je razlika med SP51 in SPTVP večja od 1 m3 /ha/leto.
Iz povedanega lahko zaključimo , da je ocena SP s pomočjo Sl 100 razmeroma dobra cenilka proizvodne sposobnosti (SP) bukovih gozdov v Sloveniji,
ki jo dobimo s TVP. Od tod sledi ugotovitev, da nam zgornja višina bukovih
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sestojev dobro indicira proizvodno sposobnost rastišča (SP). Vrednosti s
Sl 100 ocenjene SP v splošnem variirajo v mejah iste rastiščne enote za manj
kot 2 m3/ha/leto. Ta vrednost j e bila presežena v enem samem primeru,
in sicer v rastiščni enoti 12, kjer je znašala zgornja mejna vrednost 2,3
m3/ha/leto.
če izhajamo iz predpostavke, da združujemo v določeno rastiščno enoto
tista rastišča , ki poleg splošnih zahtev, kot so podobna floristična sestava in
podobne rastiščne razmere, ustrezajo še pogoju, da se v tako oblikovani rastiščni enoti SP razlikuje za manj kot 2m 3/ha/leto (izraženo v MAIMAX), potem
razmik v oceni SP (s TVP ali pa Sl 100} ne bi smel presegati 2 ml/ha/leto.
Tolikšen razmik je pogojen z razliko v. rastnosti sestojev na enakem rastišču
(tj . 1 m3/ha/leto) in z razliko v SP med rastišči , ki so uvrščena v isto rastiščno
enoto, tj. 1 m 3/ha/leto (ASSMANN 1961). Prvi del te razlike (1 m3/ha/leto)
izvira iz različne rastnosti (genetske konstitucije) sestojev na istem rast išču,
drugi del (1 m3/ha/leto) pa iz različnosti rastišč (razlik v njihovi rodovitnosti),
uvrščenih v isto rastiščno enoto. Tako znaša razlika med rastišči , ki so uvrščena npr. v SI = 38 in SI = 40, natanko 1 m3/ha/leto (HALAJ 1987) pri tretji
ravni proizvodnosti. V SI= 38 bomo uvrstili vsa rastišča, pri katerih je zgornja
višina bukovih sestojev pri 100 letih od 37,0 do 38,99 m ter MAIMAX od 11 ,7 do
12,7 m3/ha/leto, četud i je v tablicah donosov navedena vrednost 12,2
m3/ha/leto. Variacijski razmik 2 ml/ha/leto pa je pri SP, ki jo dobimo s TVP,
presežen kar v 13 analiziran ih rastiščnih enotah, medtem ko je v 14 enotah
manjši od 2,5 m3/ha/leto. Tolikšen interval je najve~etneje posledica različne
sestojne rastnosti na istem rastišču (do 1 m3 } , posledica združevanja rastišč
v rastiščne enote (1 m3 oz. 2 m v zgornji višini) in posledica različnih
ravni proizvodnosti, ki izhajajo iz različnih naravnih gostot sestojev na različnih rastiščih, uvrščenih v isto rastiščno enoto (0,5 m3/ha/leto). Tako
doseže variacijski razmik v SP v mejah iste rastiščne enote največ
2,5 m3/ha/leto, kar je na skrajni meji še sprejemljivega. Očitno je tolikšna
širina intervala posledica združevanja podobnih (ne enakih} rastišč v rastiščne enote ter dejanskih razločkov v rastnosti dreves na enakih rast iščih.
Opozorimo naj, da je gozd šibkeje determiniran sistem, v katerem veljajo
med posameznimi elementi korelacijske povezave, ki so lahko tudi slučajnostne narave. Mejna vrednost (2,5 m3/ha/leto) je presežena v štirih
rastiščnih enotah (št. 11 , 15, 16 in 18). V njih variira ocena SP v preširokem
intervalu, da bi lahko srednjo vrednost uporabili za napovedovanje donosov.
Drugače povedano: vsaka od navedenih štirih rastiščnih enot vključuje
rastišča, ki se glede SP med seboj preveč razlikujejo, da bi lahko obravnavali
rastiščno enoto kot enovito v produkcijskem smislu.
Produktivnost rastišč (SP), ocenjena s SI, je v mejah iste rastiščne enote
manj variabilna, saj v nobenem primeru ne presega vrednosti 2,5 ml/ha/leto;
v eni sami enoti je večja od 2 m3/ha/leto (v enoti št. 12 znaša 2,3 ml/ha/leto).
Seveda pa to ne pomeni, da so ocene SP na osnovi SI boljše, ampak le
to, da je variiranje dejanskih vrednosti SP zmanjšano, ker ugotavljamo SI
po dvometrskih višinskih razredih. Ocene SP51 izhajajo iz tablic donosov, v
katerih so podane vrednosti MAIMAX le po bonitetnih razredih, ki so oblikovani
tako, da združujejo vsa tista rastišča , katerih sestoji imajo v starosti 1OO
let zgornjo višino v istem dvometrskem intervalu. Razločki v ocenah SP
v isti rastiščni enoti pa so le v manjši meri posledica napačne uvrstitve v
SI, slejkoprej so posledica SP različnih rastišč , ki pa so bila uvrščena v
isto rastiščno enoto. Verjetnost za napačno uvrstitev v SI je sorazmerno
majhna, saj smo zgornjo višino na ploskvi ugotavljali na devetih drevesih
pri referenčni starosti 1OO let oziroma na 45 drevesih za rastiščno enoto,
pri čemer je bila širina višinskega razreda 2 m. Iz tujih raziskav (LLOYD
234
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napačno uvrstitev v SI-razred
naglo zmanjšuje z naraščajočo referenčno starostjo, povečevanjem števila
dreves, ki so osnova za določitev SI, in s povečevanjem širine razreda. Tako
je pri referenčni starosti 50 let, pri 5_metrov širokih razredih in vzorcu 6 dreves
verjetnost napačne uvrstitve v SI okrog 10 %; pri 20 dreves velikem vzorcu
in 3 metre širokem razredu pa se verjetnost napačne uvrstitve zmanjša na
5 % (LLOYD 1 HAFLEY 1977).

1 HAFLEY 1977) sledi, da se verjetnost za

4.2 Proizvodna sposobnost rastišč in njena povezanost s
floristično sestavo
4.2 lnterdependence between site productivity and floristic
com position
Na vsaki ploskvi za ugotavljanje SP smo napravili tudi vegetacijski
popis. Med vsemi popisi smo iZračunali indekse floristične podobnosti ci.
po Morisita-Hornovem obrazcu. Indeks ciJ izraža floristično podobnost med
vegetacijskima popisoma na ploskvah i in j.
V preglednici 1 (zadnji in predzadnji stolpec) so zbrani indeksi fioristične
podobnosti med popisi na ploskvah iz iste rastiščne enote, in sicer le za
tiste pare, kjer je bila za ploskev i izbrana tista z najvišjo vrednos~o SP.
Tej ploskvi smo priredili vrednost za ciJ = 1, njena flori stična sestava je bila
vzeta za izhodišče. Vrednosti cii v preostalih vzorcih iz iste rastiščne enote
so izračunane glede na ploskev i. Ker smo ocenjevali SP na dva načina,
s TVP in SI, se lahko oceni SP razlikujeta in lahko se zgodi, da imamo za
izhodiščno ploskev i dve različni ploskvi. Zato smo v preglednici 1 predstavili
vrednosti c,,v dveh stolpcih. V primeru, da sta bili SPTV, in SP" najvišje
ocenjeni na isti ploskvi, je bila ploskev i ista in vrednosti cii so v obeh stolpcih
preglednice enake (prim.: rastiščna enota 1, ploskev 2). Kadar pa najvišji
oceni za SP nista bili ugotovljeni na.isti ploskvi, temveč na različnih ploskvah,
so vrednosti cii v obeh stolpcih različne (prim.: rastiščna enota 4, ploskvi
1 in 2).
Ob domnevi, da se v floristični sestavi zrcalijo tudi rastiščne razmere,
v katerih se je izoblikovala, in da je proizvodna sposobnost rastišča (SP)
tudi posledica delujočih rastiščnih dejavnikov, smo izračunali korelacijske
koeficiente med SP in cii" V preglednici 2 so v zadnjem in predzadnjem
stolpcu zbrani omenjeni korelacijski koeficienti, in sicer ločeno za SPTVP in
SPsr Vrednosti obravnavanih korelacijskih koeficientov so vselej pozitivne
in so, če uporabimo za izhodišče SPTVP' večje od 0,45. V trinajstih rastiščnih
enotah so enake ali večje od 0,70, v osmih rastiščnih enotah pa celo presegajo vrednost 0,80. Iz povedanega lahko sklepamo, da nam fioristična
podobnost med vegetacijskimi popisi na vzorčnih ploskvah nakazuje tudi
rastiščno podobnost med njimi, vsaj kar zadeva SP v mejah iste rastiščne
enote. S tem v zvezi je zanimiva tudi ugotovitev, da so vrednosti teh korelacijskih koeficientov v splošnem manjše v tistih rastiščnih enotah, katerih
vzorčne ploskve niso bile izbrane na apneni ali dolomitni matični podlagi
(prim. rastiščne enote 12, 13, 1415, 17 in 18). Iz tega lahko sklepamo, da
je floristična sestava na vzorčnih ploskvah, ki imajo za matično podlago
apnenec ali dolomit, bolje povezana.s proizvodno sposobnostjo rastišč (SP)
in jo zato tudi zanesljiveje indicira. ·
Dolžni smo še odgovor na vprašanje, kaj storiti s tistimi rastiščnimi enotami, v katerih je variabilnost SP v mejah iste enote prevelika in ki jih ni
mogoče učinkovito podrobneje razčleniti z indeksi fioristične podobnosti med
vegetacijskimi popisi na vzorčnih ploskvah. Včasih se lahko pokaže rešitev
v tem, da takšno rastiščno enoto razčlenimo po tistih okoljskih dejavnikih,
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ki očitno vplivajo na SP, hkrati pa so na terenu določljivi brez posebnih
težav (KOTAR 1ROBIČ 1990). Lahko pa se zgodi, da si na takšen način ne
moremo pomagati. Za zgled vzemimo rastiščno enoto 16, v kateri variira
ocenjena vrednost SPovP v razmiku od 8,8 do 13,8. Iz dendrograma na
grafikonu 1 lahko sklepamo, da druga vzorčna ploskev, na kateri je bila
ugotovljena tudi najvišja ocena za SPovP, odločno odstopa od preostalih iz
iste rastiščne enote, vendar pa premalo, da bi jo metoda kop ičenja izločila .
Ker primernih okoljskih dejavnikov, s katerimi bi morda lahko rastiščno enoto
razdelili, nismo registrirali, ostajajo razlike v ocenjenih vrednostih za SPovP
zaenkrat nepojasnjene. Morda bi jih lahko odkrili s podrobnejšim pregledom
zgradbe talnega profila.
Indekse floristične podobnosti smo izračunali za vseh 90 ploskev. Z njimi
smo opravili klasifikacijo, ki je podana na grafikonu 1. Iz dendrograma sledi,
da se vzorčne ploskve brez izjeme najprej združujejo po rastiščnih enotah,
šele kasneje pa tudi na drugih ravneh. Prav to pa tudi potrjuje smiselnost in
upravičenost oblikovanja rastiščnih enot na osnovi sintaksonomskih enot,
ki jih prime~amo z indeksi floristične podobnosti.

4.3 Proizvodna sposobnost rastišč glede na fitoindikacijske
vrednosti
4.3 Site productivity with regard to indicator values of plants
Vse vegetacijske popise smo uporabili za računanje fitoindikacijskih
parametrov, indiciranih s pogostnostjo pojavljanja raznovrstnih rastlin v njih.
Za podlago smo vzeli fitoindikacijske vrednosti po Ellenbergu (ELLENBERG
et al. 1992) za svetlobne in toplotne razmere, kontinentalnost podnebja, za
vlažnost tal in kem ično reakcijo ter količino dušičnih spojin v njih. Za vsak
indikat je predvidena ranžirna vrsta devetih razredov, izjemo predstavlja le
vlažnostna lestvica, ki predvideva 12 razredov. Posebnost sistema so tudi
t. i. indiferentne vrste, kar pomeni, da rastline te vrste danega indikata ne
indicirajo. Vsaki rastlinski vrsti je v tej metodi prirejen šestmestni zapis, pri
čemer predstavlja vsako mesto vselej določeni indikat. Struktura šestmestnega zapisa je enotha in dosledna v celotnem sistemu; tako je na prvem
mestu vselej indikacija svetlobnih razmer, na četrtem vlažnost tal in na
šestem indikacija dušikovih spojin v tleh itd.
Iz vegetacijskih popisov na vzorčnih ploskvah iste rastiščne enote smo
poiskali za vsak indikat frekve nčn e porazdelitve rangov po razredih. Za
srednjo vrednost smo vzeli razred z največjo frekvenco (modalni razred). V
preglednici 3 so zbrane za vsako rastiščno enoto in vsak indikat relativne
frekvence po modalnih razredih.
Komentar k primerjanju fitoindikacije rastiščnih razmer v posameznih
rastiščnih enotah (sumarno):
Fitoindikacija svetlobnih razmer:

'

Modalna vrednost nam pove, da slaba tretjina vseh frekvenc (30 %)
indicira 4. razred, ki skupaj s frekvencami za 3. razred (komodalna vrednost
19 %) predstavljajo polovico (49 %) vseh frekvenc, razločno indicirajo svetlobne razmere, v katerih uspevajo sencovzdržne rastline.
Iz preglednice sledi podobna indikacija svetlobnih razmer tudi na ravn i
rastiščnih enot. Modalne vrednosti povsod, razen na Bukovem vrhu (G)
(kjer je modus v 3. razredu), indicirajo 4. razred, s tem da so nakazani trendi
za indikacije na raščajoče heliofilnosti na naslednjih lokacijah: Gozdec (L),
Mamolj (1), Dletvo (D), Velika Kopa (E) in Gorjanci (R). Pripomniti velja, da
komodalne vrednosti nikoli ne presežejo 7. razreda, ki indicira razmere, v
katerih uspevajo hemiheliofiti (rastline polsvetlobe).
236
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Preglednica 3: Fitoindikacijske vrednosti rastlinskih vrst po rastiščnih enotah

Table 3: lndicator values of plants in the site units
R astiščna enota

Site unit

Svetloba

Temperatura

Kontinentalnost

pH

Vlažnost

Dušik

Light

Temperature

Continentality

Reaction

Moisture

Nitrogen

razred%

razred%

razred%

razred%

razred %

razred%

Class(%)

Class%

Class%

Class%

Class %

Class%

1. R - F v. g. cal. gr.

4 (31)

2. P- F v. g. all. vict.

4 (29)
4 (34)
4 (34)

3. O-F maian.
4. 0- Felym.
5. O - F gal. od.

4 (24)
4 (22)
4 (25)
4 (29)

4 (31)

8 (22)

4 (29)
4 (34)
4 (34)

8 (30)
7 (19)
7 (25)

(30)
(23)
(31)

7 (26)
8 (22)
7,5 (42)

(25)

7 (31)

4 (32)
3 (30)
4 (28)

7 (25)
7 (23)

3,5 (60)
4 (27)
4 (26)

4 (23)
2 (16)
7 (19)
7 (29)

6. A - F v. g. luz. niv.
7. A- F v. g. hel. typ.

4 (30)
4 (23)
4 (31)

4 (23)
4 (22)
4 (23)

8. Lor. - F v. g. dent. pent.

4 (32)

4 (25)

9. Hacq - F v. g. rus. hyp.
10. Hed.- F v. g. epim. alp.
11 .S - Fv. g. cal. gr.

4 (32)
3 (30)

4 (21)
3 (26)

4 (28)
4 (30)
4 (27)
4 (26)

4 (21)
3 (21)

4 (33)

4 (33)

4 (35)
4 (27)

4 (22)
4 (28)
4 (16)

4 (38)
4 (_30)

4 (28)
4 (22)

4 (38)
4 (30)

12.L - F abiet.
13.8 - F the/. limb.
14.C- Fv. g. cal. gr.

15.Hed. - F v. g. pol. set.
16.Lor. - F
17.L., - F v. g. dent. pol.
18.V.". -F
Skupna fitoindikacij_a 1 Total
Legenda 1 Legend:

4 (15)
4 (14)

4
4
4
4

4 (35)
4 (27)

7 (23)

7 (12)

5 (59)
5 (53)
5 (53)

5
7
6

(21)
(28)

(19)

5 (63)
5 (61)
5 (44)
5 (44)

6

(28)

5
6

(26)
(18)

7

(21)

5 (51)
5 (54)
5 (66)

7
5
6

(22)
(23)
(22)

5 (52)
5 (41 )
5 (33)

6
6
3

(26)
(21)

5 (48)
5 (45)
5 (58)

5

(16)

6
6

(23)
(30)

(22)

6 (16)

5 (61)

6

(25)

7 (20)
7 (20)

5 (45)
5 (53)

7
6

(21)
(21)

Prve številke v poljih preglednice označujejo vrednosti indikata (range), katere indicira največ rastlin iz vegetacijskih
popisov na vzorčnih ploskvah določene rastiščne enote. š tevilke, ki so v poljih tabele v oklepajih, pa podajajo delež
(relativno frekvenco) rastlinskih vrst, ki dosegajo modus v danem razredu (modalni razred).

The first figures in columns present the mode value (class) for a given ecological factor. The figures in the parenthesis
present relative frequencies of plants in the mode class.

Iz povedanega lahko posredno sklepamo, da so bili vsi vzorci izbra'ni v
ohranjenih, sklenjenih gozdnih sestoj ih, katerih notranje okolje so izoblikovali
močni edifikatorji (bukev, jelka).
Fitoindikacija toplotnih razmer:

Modalna vrednost pove, da petina (22 %) frekvenc iz vseh vzorcev
skupaj indicira 4. razred, ki skupaj s frekvencami za 3. razred (komodalna
vrednost 14 %) indicirajo toplotne razmere hladnejših rastišč subalpinskega
(3. razred) ter altimontanskega in montanskega pasu (4. razred). Skupni
delež frekvenc je le nekoliko večji od tretjine (36 %) vseh frekvenc, pri čeme r
je treba upoštevati dejstvo, da slaba tretjina (32 %) frekvenc odpade na
vrste, ki so indiferentne za tovrstno indikacije.
Na prvi pogled prese n eča skoraj ident ičn a porazdelitev frekvenc ob
višinskem gradientu. Pričakovali bi namreč lahko, da bodo na lokacijah iz
spodnje veje dendrograma (Polamank (8), Mamolj (1), Dletvo (D), Velika
Kopa (E), Šoštanj (M), Gorjanci (R) in Mali Jurjevec (H)) indicirane toplejše
rastiščne razmere. Ta trend je sicer šibko nakazan zlasti na lokacijah Mamolj
(1), Dletvo (D), Velika Kopa (E) in Gorjanci (R), vendar premalo izrazito, da
bi ga lahko posploševali.
Verjetnejša je domneva, da smemo to, na videz prešibko izraženo toplotno diferenciacijo pripisati dejstvu, da so vzorci z lokacij v spodnji veji dendrograma razmeščeni predvsem v osojah; med njimi pa so tudi takšne, ki
so zaradi neprepustne matične podlage izdatneje, predvsem pa trajneje
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preskrbljene z vodo in so zato hladnejše.
Pripomniti pa velja, da v tem sklopu prirastoslovnih raziskav ni bilo vzorcev iz termofilnih bukovij.
Fitoindikacija kontinentalnosti podnebja:
Podobno kot svetlobne razmere tudi kontinentalnost podnebja razmeroma dobro indicira velik delež frekvenc (okrog 30 %) z modusom v 4.
razredu, ki označuje suboceanske podnebne razmere s trendom proti povečan i oceanizaciji (3. razred). Sklenemo lahko, da je to splošna značilnost
razprostranjenosti bukovih gozdov.
Na lokacijah iz zgornje veje dendrograma je ta trend dosledno izražen
(izjemi sta le Bukov vrh (G) in Polamank (B)). Na objektih iz spodnje veje
dendrograma ostaja modus tudi v 4. razredu , vendar pa nakazani trendi
niso enoznačni .
Fitoindikacija vlažnostnih razmer:
Vlažnostne razmere so fitoindikacijsko najbolje označene. Z modalno
vrednostjo 53 % vseh frekvenc je markantno zaznamovan 5. razred po
Ellenbergu . Tu je množica rastlin, ki indicirajo sveža tla, saj imajo težišča
razprostranjenosti na zmerno vlažnih tleh, pojavljajo se tudi na mokrih tleh,
nikoli pa ne na tleh , ki so večkrat izsušena. Komodalne vrednosti (18 %) so
v 6. razredu, zato so kar z 71-odstotnim frekvenčnim deležem indicirane
sveže do zmerno vlažne talne razmere.
Na ravni rastiščnih enot se splošni trend dosledno ohranja, izjemi sta le
lokaciji Bukov vrh (B) in Starod (0), kjer je rahlo nakazana težnja k povečani
sušnosti. Zelo zn ač i l na pa je naslednja posebnost: na lokacijah iz zgornje
veje dendrograma je dosledno (izjema je le Peščenik (F)) nakazana rahla
težnja k povečani sušnosti (4. razred), medtem ko je na lokacijah iz spodnje
veje dendrograma izrazitejša tendenca k povečani vlažnosti (7. razred).
Ugotovitev je konsistentna s komentarjem pri toplotnih razmerah.
Fitoindikacija kemične reakcije tal:
Sumarna fitoindikacija kemične reakcije tal je manj učinkovita (četrtina
frekvenc odpade na tiste vrste, ki so za tovrstno indikacije indiferentne,
nakazana pa je tudi bimodalna frekvenčna distribucija) in je zaradi pomembnih razločkov med rastiščnimi enotami tudi najmanj realna.
Na ravni posameznih lokacij rastiščn ih enot je fitoindikacija kemične
reakcije tal učinkovitejša. Najbolj bazičn a tla (8. razred po Ellenbergu)
so z modalnimi vrednostmi indicirana na Sviščakih (A), v Ždroclah (S)
in v Gozdecu (L) (rendzine!), zna či l no za vse tri imenovane lokacije je tudi
pojavljanje bimodalne frekvenčne porazdelitve: sekundarni modus se pojavlja v 4. razredu (indicirana je oč it no povečana kislost zaradi površinskega
surovega humusa). V dveh rastiščnih enotah je razl očno in nedvoumno
indicirana kisla reakcija tal : Mamolj (1) ima modus v 2. razredu, se pravi na
meji med zelo kislo in kislo reakcijo, kar 44 % frekvenc indicira kisla tla;
Polamank (B) pa v 4. razredu, kjer 42% frekvenc indicira kisla do zmerno
kisla tla. Ploskve z Gorjancev (R) imajo modalno vrednost v 6. razredu z
naraščajočo tendenco, ki indicira zmerno do slabo kisla tla. Za pretežni del
rastiščnih enot (preostale, ki niso bile doslej naštete) pa so modusi v 7.
razredu, s tem da so tendence na lokacijah iz zgornje veje dendrograma
naraščajoče (proti 8. razredu) in označ ujejo slabo kisla tla , medtem ko
so tendence na lokacij ah iz spodnje veje dendrograma padaj oče (proti 6.
razredu) in označujejo zmerno do slabo kislo kemično reakcij o tal.
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Fitoindikacija preskrbljenosti tal z dušikovimi spojinami:
Po sumarni fitoindikaciji indicira petina (21 %) frekvenc 6. razred preskrbljenosti tal z dušikom. Če prištejemo še obe komod alni vrednosti (drugo
in tretjo), indicira polovica frekvenc (53 %) zmerno (5. razred) do bogato
(7. razred) preskrbljenost tal z dušikovimi spojinami.
Na ravni rastiščnih enot je diferenciacija izrazitejša. Od vseh odstopa
lokacija Mamolj (1), ki ima modus v 3. razredu, z indicirano skromno založenostjo tal z dušikom, vendar z naraščajočo tendenco proti razmeram zmerne
preskrbljenosti tal z dušikom. Modusi v 5. razredu indicirajo na lokacijah
Sviščaki (A), Gače (P), Peščenik (F) in Dletvo (D) zmerno preskrbljenost tal
z dušikovimi spojinami, trendi so naraščajoči. V 7. razredu preskrbljenosti
z dušikom so modalne vrednosti na lokacijah Ždrocle (S), Krma (N), Idrija
(K) in Mali Jurjevec (H), kjer je indicirana bogata založenost tal z dušikom.
Na preostalih lokacijah so modalne vrednosti v 6. razredu s prevladujoča
padajoče tendenco (proti 5. razredu) in označujejo intermediarno preskrbljenost (med bogato in zmerno) s trendom proti zmerni preskrbljenosti tal
z dušikom.
Uporabljena fitoindikacijska metoda preslabo pojasnjuje razločke v proizvodni sposobnosti rastišč (SP) tako med rastiščnimi enotami kakor tudi
med vzorci v njih, da bi imela večjo praktično vrednost. Ugotovljene srednje
vrednosti, ki smo jih dobili za posamezne rastiščne enote, se med seboj le
malo razlikujejo, kadar pa se, npr. pri kemični reakciji tal, pa ne vplivajo na
SP. Vsekakor pa lahko analize trendov frekvenčnih porazdelitev indikacijskih
vrednosti predstavljajo koristen pripomoček pri razumevanju dogajanj na
rastiščih in njihovi analizi, zato so fitoindikacijske metode nasploh vredne
metodološkega dopolnjevanja.
4.4 Numerična klasifikacija in ordinacija vegetacijskih
popisov na vzorčnih ploskvah ter povezave s proizvodno
sposobnostjo rastišča
4.4 Numerical classification and ordination of relevees from
sample plats and interpretation of results with regard to site
productivity
Z matrika vrednosti Morisita-Hornovih indeksov floristične podobnosti c..
med popisi smo klasificirati vzorčne ploskve. Pri tej numerični klasifikacii/
smo se odločili za metodo kopičenja, ki ima za izhodišče celotno floristično
sestavo. Na osnovi floristične podobnosti med popisi z vzorčnih ploskev
slednje korakoma združujemo na višjih nivojih v manjše število šopov,
dokler v zadnjem koraku ne pridemo do ene same skupine. To progresivno
kopičenje ali združevanje (ang.: progressive agglomeration) lahko grafično
predstavimo z dendrogramom, v katerem so horizontalne povezave (nadiji)
podane za posamezne ploskve, po opravljenem prvem koraku pa že šopi in
v nadaljevanju tudi skupine. V vertikalnih povezavah (internodiji) (PIELOU
1984) pa so podane vrednosti za fioristično podobnost. Ker smo s to numerično klasifikacijo zajeli vse višje rastline (species), ki smo jih našli na vzorčnih ploskvah, in ne le ključnih rastlin (HAVEL 1980), je ta klasifikacija primer
tako imenovanega celostnega združevanja ali kopičenja (ang.: polythetic
agglomeration). Rezultat tega združevanja je prikazan na grafikonu 1.
Označevanje vzorčnih ploskev je prevzeto iz preglednice 1 (npr. A1
pomeni ploskev št. 1 na Sviščakih, 52 je ploskev št. 2 v žroclah itd.).
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Na dendrogramu lahko vidimo, da se dosledno najprej združujejo vzorčne
ploskve iz iste rastiščne enote. Floristič na podobnost med fitocenozami
istega sintaksona je očitno večja od florističnih podobnosti med fitocenozami
iz drugih sintaksonov. V naslednjem koraku se združijo popisi iz rastiščnih
enot Sviščaki (A) in Ždrocle (S), nJ· im se postopoma pridružuj·ejo tudi popisi

Grafikon 1: Dendrogram kopičenja 90 vzorčnih ploskev na
osnovi indeksov podobnosti njihove floristične sestave (c;;l

Graph 1: Agglomerative clustering of 90 sample plats on the
basis of similarity indices (according to Hom and Morisita) oftheir
floristic composition

iz Jurjeve doline (C), Drage (J) in popisi fitocenoz na ploskvah iz rastiščne
enote v Krmi (N). Istočasno so se v posebno skupino združile vzorčne
ploskve iz Gač (P) in Idrije (K), katerim so se nato pridružile tudi ploskve iz
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Peščenika

(F). Vse naštete vzorčne ploskve so združene na višjem nivoju
(z manjšo podobnosljo) v novo skupino. V koraku, ki sledi, se tej skupini
pridružijo že združene ploskve iz Bukovega vrha (G) in Staroda (0). Vsem
skupaj pa se pridružijo s še zmanjšano podobnostjo tudi ploskve iz Gozdeca
(L). če pogledamo dendrogram vidimo, da so vse navedene vzorčne ploskve združene v pogojno rečeno zgornji veji dendrograma. Skupna raven
podobnosti med njimi res ni velika (med 25 in 30 %), vsekakor se pa razločno ločijo od spodnje veje d8ndrograma, ki se je oblikovala obenem in
na podoben način. Ker vemo, kaj in kako prime~amo in združuje mo, lahko
zaradi preprostejšega izražanja skrajša mo opisovanje. Skupini, ki jo tvorita
Polamank (B) in Mamolj (1), se pridruži Dletvo (0), skupinama iz Šoštanja
(M) in Gorjancev (R) pa Velika Kopa (E). Združenju vseh pravkar naštetih
skupin iz spodnje veje dendrograma se "od daleč" pridruži še skupina iz
Malega Jurjevca (H), ki očitno v florističnem pogledu odstopa od drugih.
Končno se tudi zgornja in spodnja veja dendrograma združita pri vrednosti
c,;= 0,23 (ali pri 23-odstotni floristični podobnosti) in združevalna klasifikacija
je končana.
Ekološka interpretacija dendrograma:
- Za vzorčne ploskve iz zgornje veje dendrograma je značilna apnena
ali pa dolomitna matična podlaga, medtem ko so bile ploskve iz spodnje
veje izbrane na drugačnem m'atičnem substratu (peščenjaki in skrilavci,
kremenov keratofir, eocenski fli~, lapornati apnenci ali pa apneno matično
podlago prekriva zelo globoka taina plast).
- Dendrogram na grafikonu 1 podaja pravilne vrednosti med floristično
podobnostjo posameznih ploskev oziroma skupin, ne smemo pa iz tega
dendrograma sklepati, daje dana razvrstitev ploskev (vrstni red ploskev in
grup) edino pravilna. Pravilne so tudi vse razvrstitve ploskev oziroma grup,
ki jih dobimo, če dano razvrstitev grup zasu čemo na internodijih. lnternodiji
imajo poleg tega, da podajajo s svojo višino vrednosti floristične podobnosti,
tudi funkcijo "glavne osi vrtiljaka". Tako lahko dendrogram spreminjamo
glede lokacij, če ga vrtimo na teh oseh, pri tem pa ohranjamo floristično
podobnost - dolžine internodijev - na isti vrednosti. Tako lahko dani dendrogram spremenimo tako, da zavrtimo njegovo spodnjo stran, ki smo jo
dobili v predzadnjem koraku združevanja, in dobimo novo lokacijo ploskev.
Na ta način pride lokacija Gozdec (L) na skrajni zgornji rob dendrograma.
Takšna razmestitev enot (lokacij) nakazuje gradient nadmorskih višin, najvišje so na zgornji strani, najnižje na spodnji strani dendrograma. Lokacije
si sedaj sledijo v naslednjem vrstnem redu: Gozdec (L)--> Sviščaki (A)-->
Ždrocle (S)-->-->--> in kot zadnja--> Mali Jurjevec (H). V tako oblikovanem
dendrogramu je korelacijski koeficient med lego lokacije (rangom) in SP
razmeroma velik, saj znaša 0,85, vendar pa to ni korelacijski koeficient med
SP in floristično podobnostjo, temveč korelacijski koeficient med lokacijo
(1 =Gozdec, 2 = Sviščaki, 3 = Ždrocle, 4 = Jurjeva dolina ... 18 = Mali
Jurjevec) in SP. V lokaciji je vsebovana floristična podobnost in pa predvsem
nadmorska višina. Zato korelacijski koeficient r izraža v večji meri odvisnost
med SP in nadmorsko višino, s katero pa se spremeni tudi floristični sestav. V
obravnavanem primeru nam nadmorska višina pokaže, kako naj posamezne
lokacije zavrtimo, da bomo dobili najvišjo povezanost med lokacijo in SP.
Glede na ugotovljene povprečne vrednosti SP za lokacije in dovoljene
zasu ke na dendrogramu je največja vrednost korelacijskega koeficienta pri
naslednji obliki dendrograma: 1 Gozdec, 2 Ždrocle, 3 Sviščaki, 4 Jurjeva
dolina, 5 Draga, 6 Krma, 7 Peščenik, 8 Goče, 9 Idrija, 1OStarod, 11 Bukov
vrh, 12 Dletvo, 13 Polamank, 14 Mamolj, 15 Velika Kopa, 16 Šoštanj, 17
Gorjanci, 18 Mali Jurjevec.
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Ob tej razmestitvi lokacij znotraj dendrograma dobimo korelacijsko odvisnost med lokacijo in SP kar r ~ 0,88.
-Kot vidimo, obstaja povezanost med SP in floristično sestavo, vendar je
ta posredna. V obravnavanem primeru se izraža preko nadmorske višine,
ker se z njo spreminja tudi floristična sestava. Očitno pa ni veliko upanja,
da bi našli neposredno povezanost med floristično podobnostjo rastiščnih
enot in njihovo proizvodno sposobnostjo. S tem pa ni rečeno, da tovrstne
povezanosti ni, saj smo jo s klasifikacijsko analizo potrdili, vendar je njena
informativnost premajhna, da bi bila neposredno uporabna.
- Numerični klasifikacijski postopek, kakršnega smo uporabili v raziskavi, je pokazal koristno stran. Kadar presojamo ustreznost kriterijev za
opredelitev stratuma pri vzorčenju parametrov za določevanje proizvodne
sposobnosti rastišč (SP) v danem primeru sintaksona, lahko to učinkovito
opravimo z ugotavljanjem praga floristične podobnosti med vegetacijskimi
popisi, ki so uvrščeni v določen sintakson. Ponujena je torej možnost za
kvantitativno preverjanje enotnosti (homogenosti) nabora vzorčnih enot, ki
naj bi jih pri vzorčenju uvrstili v isti stratum.
Poleg numerične klasifikacije smo opravili tudi ordinacijo vegetacijskih
popisov, ki so bili posneti na vzorčnih ploskvah. Pri računanju elementov
za ordinacijo nismo upoštevali rastlin iz obeh drevesnih plasti (zgornje 01
in spodnje 02), temveč le rastline iz spodnjih plasti vertikalne stratifikacije
fitocenoz. če bi upoštevali tudi rastline iz drevesne plasti, bi zaradi dejstva,
da so bukovja v pretežni meri monodominantne združbe, splošno prevladovanje bukve vplivalo moteče. Razlike med popisi, ki so posledica različne
floristične sestave na račun vrst z manjšo števil nostjo in zastiran jem, bi bile
tako manj izrazite in zabrisane. Vedeti je treba, da pri računanju korelacijskih
koeficientov upoštevamo poleg kvalitativnih (species) tudi kvantitativna
(številnost, zastiranje) razmerja med rastlinskimi vrstami. Za ordinacijo smo
uporabili metodo glavnih komponent (ang.: Principal component analysis
- PCA) z uporabo korelacijske matrike. Podatke smo usredinili in standardizirali, s tem pa ohranili vpliv tudi tistih rastlinskih vrst, ki se pojavljajo v
majhnem številu oziroma malo zastirajo (PIELOU 1984).
Rezultati ordinacije so pokazali, da bi lahko polovico (49,69 %) variabilnosti, ki se na grafikonu 2 kaže kot raztros, pojasnili s petrazsežno ordinacijo, se pravi s peterico vzajemno ortogonalnih osi. Dvajsetdimenzionalna
ordinacija pa bi utegnila pojasniti kar štiri petine (79,35) variabilnosti. Slednje
nam za praktično interpretacijo kaj prida ne koristi, saj je zelo težavno
poiskati smiselne ekološke razlage posameznih osi.
Na grafikonu 2 je z dvorazsežno ordinacijo predstavljena razmestitev
posameznih točk, ki predstavljajo vzorčne ploskve glede na osi x1 in x2 •
Z osjo x, je pojasnjena četrtina (25,02 %), z osjo x, pa desetina (9,16 %),
skupaj torej tretjina (34, 18 %) variabilnosti. Koordinate na osi x, so v intervalu
od 0,22 do 0,68, na osi x, pa so omejene z intervalom vrednosti od -0,45
do 0,48.
Ekološka interpretacija ordinacije:
- Porazdeljevanje lokacij ob prvi ordinacijski osi x1 je razmeroma nepregledno. Vseeno pa je nakazana možnost za razlago v dejavnikih iz podnebnega kompleksa. Nakazana je grupiranje lokacij z izrazitejšimi poletnimi padavinskimi upad ki pri manjših vrednostih koordinat na abscisi (x1 ),
medtem ko naj bi bili poletni padavinski upadki šibkeje izraženi na lokacijah z večjimi vrednostmi koordinat. Ker nimamo konkretnih meteoroloških
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medtem ko so v zgornji polovici intervala zbrane lokacije z drugačnimi
matičnimi substrati in širšim naborom talnih tipov od evtričnih do distričnih
rjavih tal. Ker podrobnejših talnih analiz nimamo, je lahko takšna interpretacija osi le nakazana in je ni mogoče natančneje opredeliti.
-Korelacijske analize so pokazale, da v rednosti SP razmeroma tesno
korelirajo z vrednostmi koordinat posameznih lokacij na osi x2 • Tako imajo
najnižje vrednosti SP prav ploskve z najnižjimi vrednostmi koordinat na osi
x 2 (Gozdec (L), Ždrocle (S) in Sviščaki (A)), najvišje vrednosti SP pa so
bile ugotovljene na ploskvah, ki dosegajo ob ordinacijski osi x2 največje
vrednosti (Velika Kopa (E), Gorjanci (R), Šoštanj (M) in Mali Jurjevec oz.
Log-Tisovec (H)). Zanimiva je tudi lokacija Polamank (B), na kateri so bile
ugotovljene razmeroma visoke vrednosti SP, v ordinacijski shemi pa imajo
vzorčne ploskve iz te rastiščne enote kjub sorazmerno veliki nadmorski
višini tudi večje vrednosti koordinat na osi x 2• Očitno je, da so koordinate
vzorčnih ploskev na osi x 2 tesneje povezane z vrednostmi ugotovlj enih SP,
kot pa so slednje povezane z njihovimi nadmorskimi višinami. Zato bi lahko
rekli , da ordinacijska os x2 razmeroma dobro ponazarja rodovitnost oziroma
proizvodno sposobnost rastišč (SP). Seveda pa lahko to velja le za bukove
sestoje, ki so bili vključeni v analizo, zato ni izključena možnost za ocenjevanje SP s floristično sestavo rastiščnih enot. Vendar pa je neizpodbitno
dejstvo, da nam je z ordinacijsko osjo x2, ki korespondira z ugotovljenimi
vrednostmi za SP, uspelo pojasniti komaj desetino (9,16 %) variabilnosti
oziroma raztresa točk na ordinacij ski ravnini . Sklep je očiten: razločki v
floristični sestavi med vegetacijskimi popisi na vzorčnih ploskvah , izraženi z indeksi podobnosti, preskromno pojasnjujejo razlike v ugotovljenih
parametrih proizvodne sposobosti rastišč (SP), da bi jih lahko alternativno
uporabiljali pri ocenjevanju SP. Kljub temu pa rezultati kažejo, da je nadaljnje
raziskovanje v tej smeri smiselno, saj nikakor niso bile izčrpane vse možnosti
praktične uporabe tito- in fitocenoindikacije. Opozoriti velja na metodo, ki
jo pri nas razvija ž. Košir (KOŠIR 1992) in na številne aplikacije gradientne
analize, ki jih uporabljajo v tujini.

5 SKLEPI
5 CONCLUSIONS
Ob rezultatih raziskave proizvodnih sposobnosti rastišč, ki jih paraščajo bukovi gozdovi, lahko glede na raziskovalne cilje podamo naslednje

sklepe:
1. Ocene proizvodne sposobnosti gozdnih ra stišč (SP), ki jih dobimo z
rastiščnim indeksom (SI) in tablicami donosov, se razlikujejo od ocen, do

katerih pridemo s celotno lesno proizvodnjo (TVP), največ za slabo petino
(17,6 %). V več kot štirih petinah (83,3 %) analiziranih rastišč pa je ta razlika
manjša od desetine (10 %). Od tod sledi ugotovitev, da je zgornja višina
oziroma rastiš čn i indeks (SI} dober kazalnik proizvodne sposobnosti rastišč
(SP). Za ugotavljanje SP po tej poti so primerni sestoji, katerih starost je vsaj
90 let, se pravi pri tisti starosti, ko se višinsko priraščanje mo čno upočasni
in ko je povprečen volumenski prirastek blizu svoje največj e vrednosti.
2. Smiselno je ugotavljanje proizvodne sposobnosti gozdnih rasti šč (SP)
po rastiščnih enotah, ki predstavljajo skupine rastišč, pri katerih so individualne razlike v SP med rastišči manjše od 2,5 m 3/hektar/leto. Uspešno in
učinkovito je oblikovanje rasti ščnih enot po vegetacijskih (sintaksonomskih)
enotah na ravni subasociacij, geografskih variant in celo asociacij. Izjemoma
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se lahko zgodi (npr. rastiščni enoti Velika Kopa in Šoštanj), da podrobnejša
členitev po tej poti ni izvedljiva.
3. Odkloni v ocenah proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč (SP) v
mejah iste rastiščne enote pozitivno korelirajo z ustreznimi indeksi floristične
podobnosti med vegetacijskimi popisi. To dokazuje, da floristična sestava
vegetacijskih popisov iz iste sintaksonomske kategorije v večin i primerov
zadovoljivo indicira rastiščne spremembe.
4. S posrednim ocenjevanjem rastiščnih razmer z rastlinami in njihovimi fitoindikacijskimi vrednostmi (ELLENBERG et al. 1992) nismo odkrili
pomembnejših razl očkov med rastiščnimi enotami. Frekvenčne analize ocen
posameznih okoljskih parametrov, kot so svetlobne in toplotne razmere ,
kontinentalnost podnebja, vlažnost in kemična reakcija tal, ne diferencirajo
rastiščnih enot. Izjemo predstavlja indikacija dušičnih spojin v tleh, ki razločno oddeli distrična rjava tla v rastiščni enoti Mamolj od drugih.
Poizkusimo pojasniti navidezno neskladje med indeksi floristične podobnosti, ki so omogočili pregledno in uporabno klasifikacijo in tudi ordinacijo
vegetacijskih popisov na eni, in neobčutljivostjo fitoindikacijske metode na
drugi strani. Pretežna večina bukovij, vključno z jelovimi bukovji, zavzema
v dvorazsežni (vlažnost in kemična reakcija tal) ordinacijski shemi bolj ali
manj sredinski položaj. To pomeni, da uspevajo v dokaj izravnanih rastiščnih
razmerah, se pravi v ožje omejenem diapazonu vrednosti imenovanih gradientov. Poleg tega sta bukev in jelka izrazito sencovzdržni drevesni vrsti in
močna edifikatorja, kar pomeni, da v razmerah dolgotrajnega nemotenega
razvoja soustvarjata rastlinske združbe, ki učinkovito modificirajo splošne
podnebne razmere in ustvarjajo čvrsto notranje okolje (fitoklima), to pa
učinkuje izenačujoče in selektivno. Prav zato ni mogoče pričakovati, da bi
z omenjeno fitoindikacijsko metodo utegnili zaznati pomembnejše odtenke
in razločke.
5. Z ordinacijo vegetacijskih popisov na posameznih vzorčnih ploskvah
lahko ugotovimo, da je desetino (9,16 %) razločkov med njimi, ki izhajajo
iz floristične sestave, mogoče pojasniti z rodovitnostjo oz. produkcijsko
sposobnostjo rastišča (SP), saj razvrstitev vegetacijskih popisov na drugi
ordinacijski osi približno sovpada z ugotovljenimi vred nostmi za SP. Prva
ordinacijska os naj bi pojasnila kar četrtino (25,02 %) razlo čkov med vegetaCijskimi popisi na temelju floristične sestave. Ekološka interpretacija nakazanega gradienta pa ni lahka. Ker je nakazana grupiranje vegetacijskih
popisov z manjšimi vrednostmi abscis na lokacijah z izrazitejšimi poletnimi
padavinskimi upadki, na lokacijah z manj izrazitimi padavinskimi upadki
pa lahko ugotovimo večje vrednosti na abscisni osi, bi najbrž kazalo iskati
ekološko razlago v podnebnem kompleksu.
6. Raziskava je nakazala možnost ugotavljanja produkcijske sposobnosti

rastlšča (SP) tudi s flori stično sestavo fitocenoz, vendar pa je njen prispevek
, pri identifikaciji razloč kov v SP sorazmerno skromen (9,16 %). Prav zato
bi kazalo tudi v prihodnje v ta namen uporabljati zgornjo višino oziroma
rastiščni indeks (SI). Čeprav je bila uporaba rastiščnega indeksa sprva
strogo omejena na čiste in enodobne sestoje, smo na obravnavanem primeru spoznali, da je rastiščn i indeks mogoče uporabljati tudi v enomernih
sestoj ih, za katere pa ni nujno, da so bili strogo enodobni, saj so nastajali z
naravnim pomlajevanjem v različno dolgih pomladitvenih dobah.
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lnterdependence between Site Productivity and Floristic Composition in Beech Forests in
Slovenia
Summary

Knowledge about sites and their characteristics is the basis on which contemporary management is
based in the forests. The main goal of studies of sites is usually to recognise ecological factors and site
productivity (SP). ln the last decades the SP has been established by means of a site index (SI). The method
has a disadvantage of being useful only in uniform and even-aged pure stands. Many sites overgrown by
the beech forest occur in Slovenia. They are not strictly even-aged because they originale from natural
regeneration, which has ta ken place du ring the regeneration period of 20 years and over. When these stands
grow up to the optimum developmental phase they become uniform. ln the investigation presented we tried
to find out, if the site productivity established by means of a site index in such stands is an appropriate
estimator for SP. The further scope of investigation is to determine, whether the syntaxa on the subasociation
level is a suitable frame for forming a site unit that would be a basic unit for establishing the SP. Through the
investigation we examined, if the floristic com position of plant community could be used directly for assessing
a SP by means of phytoindicator values of plants. For this purpose a clustering procedure and a procedure of
ordination with data of relevees were performed. 18 site units we re included in the investigation, which are the
most widespread in the beech and fir-beech forests in Slovenia. ln each site unit 5 sample plats were chosen
from the mature beech stands. On these 90 sample plats the following analyses were performed:
- Stand analysis (establishing of growing stock and total volume production)
- Tree and stem analysis including dendrochronological analysis for every tree {height and dbh growth for
each one)
- creating sintaxa classification (by means of relevees).
For this purpose all of trees we re cut down with stems cut into 7 to 1O šections for getting stem disces.
The ave rage age< of analysed stands on sample plats ranged from 94 - 196 years. Established total
volume production (TVP) served as a basis for a SP, because all of analysed stands were fully stocked.
Simultaneously, the thinning has not yet been carried out in the stands, or it has been performed in the
previous decade. The estimate for SP derived from TVP served as a basis for the comparison with the
estimate for SP derived from site index.
Established SP by means ofTVP ranged from 4.4 to 12.8 m3ha·1year1 and 4.2 to 10.8 m3ha· 1year1, latter
data refer to SP established by means of a site index. The estimates for SP derived from SI are lower than
estimates derived from TVP. The ma in ca use for the se differences {bias) is not enough respected differences
between chronological and development age of trees. The shade-effect in the regeneration period was
underestimated. All of analysed stands have been regenerated in a shelter wood system, which means that
the trees up to the age of 10 to 20 years have been strongly affected by mother (old) trees.
The differences between a SP derived from SI and SP derived from TVP are lower than 1O % on 15
site units; therefore we consider that a SI can serve as a good basis for establishing a SP in forests like
these, which we re ta ken into analyses. Only one prerequisite ought to be given, the stands, which serve for
establishing a SI should be older than 90 years.
The majority of analysed site units show that the differences among estimators within site units for the
SP derived from a TVP are in the interval of 2,5 m3 ha·1year1• Exceptions are 3-site units with a greater
interval. On one of them the interval could be reduced in a way to divide a site unit into subunits by means
of zones {belts) according to the altitude. ln two site units, subdivision by means of ecological factors was
unsuccessful.
A floristic com position similarity expressed by Horn's modification of Morisita similarity index corresponds
very well with differences in the SP, but only with in the site units. Just the opposite, similarity index could not
be used as an indicator of differences between site units, because only 9.16 % of the total variance in the
floristic compositions is explained by the factor, which corresponded by a SP.
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The analysis of ecological factors by means of phytoindicator values shows that differences between the
site units are very small. The only exception is a supply of nitrogen, which varies in a great range according
to the site units. The explanation for such a result could be that beech forest performs its own sta ble cli mate
and that beech forest grows in sites where the analysed ecological factors are similar (light, temperature,
continentality, reaction (pH), moisture).
By the results of this investigation we conclude that establishing of an SP will be further perlormed in the
future by means of a site index and yield tables. We suggest the method should be implemented by the use
of its own and TVP growth curves, which involve specifics of the site units. It means that each site unit has its
own site class and its own shape of growth curves. The common yield tables have the same shape of growth
curves for all of the site classes (same degree of convergence), but different limit values.
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Nova spoznanja o rastlinstvu Kočevske in Bele krajine 1
New Recognitions about the Flora of Kočevsko Area and Bela krajina (S, SE
Slovenia)
Marko ACCETTO*
Izvleček:

Accetto, M.: Nova spoznanja o rastlinstvu Kočevske in Bele krajine. Gozdarski vestnik, št. 5-6/2001. V slovenščini, s
povzetkom v angleščini , cii. lit. 35. Prevod v angleščino : Eva Naglič.
Avtor navaja nova nahajališča 80, med njimi prvič opaženih, redkih in bolj poznanih rastlinskih taksonov, ki jih je v zadnjih
treh letih opazil na Kočevskem in v Beli krajini. Na Kočevskem je prvič odkril vrste Cladium mariscus, Euphorbia vil/osa,
Hieracium umbellatum, Sieglingia decumbens ter taksona Juniperus communis var. intermedia in Tofieldia ca/yculata f.
tusus ramosa ter v Beli krajini vrsto Viola elatior.
Ključne besede: rastlinstvo, Kočevsko , Bela krajina, Slovenija.

Abstract:
Accetto, M.: New Recognitions about the Flora of Kočevsko Area and Bela Krajina (S, SE Slovenia). Gozdarski vestnik,
No. 5-6/2001. ln Slovene, lit. quot. 35. Translated into English by Eva Nagli č.
The author states new localities of 80 taxa, some of them rare and some well)<nown taxa !hat were observed for
the first time in the Kočevsko Area and Bela Krajina during the last three years. He has for the first time discovered the
species of Cladium mariscus, Euphorbia vil/osa, Hieracium umbellatum, Sieg/ingia decumbens and two taxa of Juniperus
communis var. intermedia and Tofieldia calycutata f. tusus ramosa in the Kočevsko area, and a species of Viola elatior
in Bela krajina.
Key words: flora, Kočevsko, Bela Krajina, Slovenia.

1 UVOD
INTRODUCTION
Pokrajini na jugu oziroma jugovzhodu Slovenije, Kočevsko in Bela krajina, se razen na njunem stičnem območju v Poljanski gori, jugovzhodnem predgorju Roga in deloma v dolini Kolpe klimatsko , geomorfološko
in geološko-pertrografsko dokaj razlikujeta. Značilnost prve je prevladujoč
visokokraški, z obsežnimi in strnjenimi gorskimi bukovimi, jelovo-bukovimi
in deloma visokogorskimi bukovimi gozdovi poraščen svet, medtem ko so
negozdne površine tod v manjšini. Drugi pokrajini daje svojstven pečat
gričevnat in deloma nižinski svet, v katerem se menjavajo polj a, vinogradi,
sadovnjaki s predgorskimi bukovimi in nižje s hrastovo-gabrovimi gozdovi.
Vse to se odraža v različnosti , pa tudi v podobnosti rastlinstva in rastja,
ki ju bomo deloma spoznali tudi iz pričujočega prispevka, pri čemer bom
bralcem posredoval nova nahajališča v preteklih treh letih prvič opaženih,
redkih ter že znanih rastlinskih vrst obeh obravnavanih pokrajin.

2 DELOVNA METODA
2 INVESTIGATION METHOD

• prof. dr. M. A., univ. dipl.
inž. gozd., Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo, Večna
pot83, 1001, Ljubljana, SLO
1
Ob SO-letnici rojstva akademika prof. dr. E. Mayerja
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Nova nahajališča rastlinskih taksonov predstavljam z navedbo kraja,
nadmorske višine, lege, datuma najdbe in določitve ter kvadranta srednjeevropskega kartiranja flore. Fitocenološka popisovanja sem izvedel po
srednjeevropski metodi Braun-Bianqueja (1964 ).
Posušene primerke redkih vrst sem oddal v herbarij LJU (v nadaljevanju:
LJU). Praprotnice in semenke so poimenovane po Martinčič-Sušniku in
•
sodelavcih (1984).
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3 NOVA NAHAJALIŠČA
3 NEW LOCALITIES
Zaradi redkosti in poznega odkritja obubožanocvetnega šaša (Carex
depauperata) v Sloveniji (ACCETIO 1998 a, ACCETIO 1998 b) so najbolj
zanimiva nova in številna nahaja lišča te vrste na Kočevskem. Ta so na strmih
kolpskih pobočjih med Dolom pri Predgradu in zaselkom Žaga (0455/3,
0556/1, 0555/2, 0455/4, n. v. 230 do 600 m, S, SSE, SSW, leg. & det. 9. 6.
2000 do 23. 6. 2000; LJU), kjer prevladujejo jurski apnenci z roženci. Pri
fitocenološkem popisovanju tukajšnih fitocenoz sem prišel do spoznanja,
da se ne pojavlja samo v črn ih gabrovjih s puhovcem (Ostryo-Quercetum
pubescentis s. lat.) kot doslej, temveč tudi v fitocenozah drugih asociacij
(Ses/erio-Fagetum s. lat. - v stadiju Carpinus orienta/is in v stadiju A cer monspessulanum, Corydalido ochro/eucae-Aceretum platanoidis nom. prov.).
Razširjenost obubožanocvetnega šaša v Sloveniji je razvidna iz arealne
karte 1.
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Karta 1: Razširjenost obubožanocvetnega šaša v Sloveniji
(poln krog nova, prazen krog
znana nahajališča)
Map 1: Distribution of Carex depauperata in Slovenia (ful/ circle
new, empty circle known localities)
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Visoka vijolica (Viola elatior) {slika 1) je med enaindvajsetimi v Sloveniji
rastočimi vijoličevkami (Vio/aceae) ena izmed najvišjih vijolic, ki sodi med
široko razširjene vrste (HEGI 1965).
V Ev ropi raste izključno na vlažnih rasti šči h ob večji h rekah, medtem ko
se drugod, na primer v Rusiji, pojavlja tudi v stepskih območji h (ibid.).
V Slovenij i smo jo razen v alpskem in preddinarskem svetu opazili v
vseh drugih območjih (RAVNIK, v: MARTINČIČ et al. 1999). Skoraj povsod
uspeva na vlažnih traviščih, barjih in grmi šči h {ibid.).
Tokrat sem jo prvič našel tudi v preddinarskem svetu, to j e v Beli krajini.
Najprej sem jo opazil na mokrem trav i šču ob reki Lahinji jugovzhodno
od zaselka Butoraj (0457/3, n. v. 155m, leg. & det. 1O. 5. 1998), nekaj dni
kasneje ponovno na podobnem rastišču ob Lahinji zahodno od zaselka
lorenci (0457/3, n. v. 157m, leg. & det. 15. 5. 1998). Sledile so najdbe te
vrste ob izlivu potoka Podturnščice v reko Lahinjo (0457/3, n. v. 159m, leg.
& det. 15. 5. 1998), ob pritoku potoka Gošč v Podturnščico (0457/3, n. v.
160m, leg. & det. 15. 5. 1998), ob Lahinj i med zaselkoma Podlog in Brdarci
(0457/3, n. v. 160m, leg. & det. 15. 5. 1998) in pri zaselku Mala Lahinja
(0457/3, n. v. 161 m, leg. & det. 15. 5. 1998; LJU 128740). V Beli krajini j e
vezana na vlažna, spomladi tudi poplavljena travi šča ob Lahinji in njenih
prito kih .
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Slika 1: Visoka vijolica ( Viola elatior)

Slika 2: Navadna rezika (Ciadium mariscus)

Figure 1: Viola elatior

Figure 2: Cladium mariscus

Navadna vodna zlatica (Ranunculus aquatilis) je v primerjavi s prej
omenjeno vrsto še bolj razširjena. Dobimo jo kot izrazito pionirsko vrsto v
stoječih in tekoči h vodah v Evropi in na drugih kontinentih (DAMBOLDT,
v: HEGI1 974).
Med petintridesetimi v Sloveniji in dvanajstimi v Beli krajini poznanimi
zlatičnicami smo navadno vodno zlatico zaenkrat našli le v predalpskem,
submediteranskem, subpanonskem in na enem nahaja l išču v preddinarskem svetu, to je v Lahinji v Beli krajini (PODOBNIK, LJU 130928). Sedaj
smo jo našli še na dveh krajih v Lahinji: naprej med zaselkoma Podlog in
Brdarci (0457/3, n. v. 158 m, leg. & det. 1O. 5. 1998; LJU 128738) in nato
severno od zaselka lorenci (0457/3, n. v. 160m, leg. & det. 31. 5. 1998).
Navadna rezika (Ciadium mariscus) (slika 2) je razši~ena v južni in
srednji Evropi do Skandinavije, sicer pa jo naj demo tudi na drugih kontinentih, v severni Aziji, Južni Afriki, Ameriki in Avstraliji (SCHULTZE-MOTEL,
v: HEGI 1966, s. 76). V Sloveniji smo j o zaenkrat opazili v vseh njenih
fitogeografskih o bm očj ih , razen v dinarskem in subpanonskem svetu. Tokrat
smo to, po sedanji vednosti ranljivo vrsto (WRABER 1 SKOBERNE 1989)
opazili tudi na Kočevskem, ob Grivškem jarku (0555/1, n. v. 240 do 300m,
SSE, SW, NE, leg. & det. 2. 7. 2000; LJU). Na novih nahaja l išči h , to je na
povirnih strmih do položnih pobočjih, se poj avlja z največjo srednjo zastrtostjo v fitocenozah, ki jih na osnovi sedemnajstih fitocenoloških popisov
opredeljujem kot asociacije Euphorbio villosae-Ciadietum marisci. Ta se
v primerjavi s številnimi do sedaj opisanimi asociacijami (Gč>RS 1975,
BALATOVA-TULAČKOVA 1991 in drugi) močno razlikuje. Na to kaže že
spodnji fitocenološki popis, ki je holotip asociacije: Kočevsko , Grivačk i jarek,
n. v. 260m, SW, nagib 15 površina 25m2, 2. 7. 2000; E2 (2 %): Alnus
glutinosa +, Frangu/a a/nus +; E1 (100 %): Cladium mariscus 5, Molinia
arundinacea 2, Euphorbia vil/osa 2, Eriophorum latifolium +, Eupatorium
cannabinum 1, Calamagrostis varia +, Epipactis pa/ustris +, Gymnadenia
odoratissima +, Knautia drymeia ssp. drymeia +, Patenti/la erecta +, Leucanthemum ircutianum+, Tofieldia ca/yculata +, Acer pseudoplatanus +; EO
(1 %): Cratoneuron commutatum +.
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mariscus in the Kočevsko area
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Sedanja razširjenost navadne rezi ke na Kočevskem je razvidna iz arealne karte 2.
Na istih rastiščih rasteta tud i na Kočevskem prvič opažena dlakavi
mleček (Euphorbia vil/osa) in posebna oblika navadne žiljke (Tofieldia
calyculata t. /usus ramosa, herbarij LJU), ki se od navadne loči po dolgih
cvetnih pecljih (slika 3) in, kot pove samo latinsko ime oblike, po rogovilasti rasti. Izgleda, da ta oblika ni prav pogosta , saj sem jo na Kočevskem
opazil prvič. Tu je tudi drugo nahajališče navadne močvirnice (Epipactis
palustris) na Kočevskem in ne daleč proč še tretje (ob potoku Nežica,
0555/1, n. v. 350m, E, leg. & det. 16. 7. 2000).
Dolgolistni pajetičnik (Pseudolysimachion barrelieri ssp. nitens)
smo na Kočevskem prvič opazili v strugi hudournika pod Kuželjsko steno
(Leg. & det. Peterlin 1959, LJU 42603, rev. T. Wraber, 1983), v dolini Bel ice
in pri Bosljivi Loki (ŠTIMEC 1982). Novi nahajališči sem opazil v grapi
studenca, ki se izliva v Nežico (0555/ 1, n. v. 350 m, E, leg. & det. 17.
7. 2000), in na grebenu med Mirtovičkim potokom in Kozjim jarkom v že
ugotovljenem kvadrantu (0454/4, n. v. 400 m, S, leg. & det. 11. 8. 2000).
Na Kočevskem je sedaj znan šele v treh kvadrantih srednjeevropskega
kartiranja flore.
Na povirnem kraju nad potokom Nežica (0555/1, n. v. 350 m, E, leg.
& det. 17. 7. 2000) so še nova nahajališča poznocvetnega šaša (Carex
serotina), sivozelenega (Juncus inflexus) in bleščečeplodnega ločja
(Juncus articulatus). Razširjenost pravkar naštetih vrst je na Kočevskem
slabo poznana.
Črni sršaj (Asplenium adiantum-nigrum) je po splošni razširjenosti
subatlantsko-submediteranska vrsta (OBERDORFER 1979). V Sloveniji je
raztreseno do redko razširjen prav v vseh njenih fitogeografskih območj ih
(DAKSKOBLER 1992).
V Beli krajini smo črni sršaj zaenkrat našli v dveh kvadrantih srednjeev ropskega kartiranja flore (PODOBNIK 1T. WRAB ER 1982).
Nova nahajališča so v zgornjem delu strmega, zelo ska lnatega in terasastega pobočja pod Veliko steno, to je med zaselkoma Radenci in Breg
ob Kolpi (0556/2, n. v. 380 m, SW doW, leg. & det. 1. 4. 1997; LJU) na
prevladujočih zgornjejurskih apnencih (BUKOVAC et al. 1984) z rožen ci v
še ne dokončno fitocenološko opredeljenem črnem gabrovju.
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Slika 3: Oblika navadne žiljke
( Tofieldia calyculata f. lusus
ramosa)
Figure 3: Tofieldia calyculata f.
lusus ramosa
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Sedanja navzočnost črnega sršaja v treh kvadrantih srednjeevropskega
kartiranja flore kaže, da ga v Beli krajini ne moremo več šteti med redke
vrste.
Na Kočevskem smo črni sršaj zaenkrat poznali le z enega nahajališča
pri Osilnici (ŠTIMEC 1982). Raztreseno razširjen pa je tudi v območju , kjer
smo našli že omenjeni obubožanocvetni šaš (med Dolom pri Predgradu in
Žago, 0556/1, 0555/2, 0455/3,4, 0456/3, n. v. 220 do 600 m, SSE do W,
leg. & det. 9. 6. 2000; herba rij LJU). Novo nahajališče črnega sršaja je tudi
pri zaselku Bezgarji na permskih peščenjak i h (0454/1, n. v. 480 m, E leg.&
det. 10. 11 . 2000).
Drobnocvetni p rstnik (Potentilla micrantha) je v splošnem razširjen
v južni, srednji in jugovzhodni Evropi. Po Oberdorferju (1979) je submediteranska vrsta.
V Sloveniji je razen v alpskem svetu razširjen tud i v vseh drugih fitogeografskih območjih (MARTINČIČ, v: MARTI NČIČ et al. 1999).
Nova nahajališča so vsa v dolini reke Kolpe, od zaselka Laze na Kočev
skem do Cirij v Beli krajini (0556/1, 2, 4, n. v. 170-400 m, S, SW, W, leg.
& det. 2. 3. 1997), kjer se navezujejo na že poznana (PODOBNIK 1 T.
WRABER 1982), in se nadaljujejo na strmih skalnatih pobočjih nad reko
Kolpo med žuniči in Mil iči (0556/1, n. v. 190-300 m, Edo SE, leg. & det.
20. 4. 1997).
Srednja medvej ka (Spiraea media) je bila v Sloveniji opažena v preddinarskem in submediteranskem svetu, medtem ko najdišča v dinarskem
svetu niso zanesljiva (MARTINČIČ, v: MARTINČIČ et al. 1999).
Nova nah aja li šča v Beli krajini smo opazili na strmih skalnatih pobočjih
nad reko Kolpo med Starim trgom in zaselkom Cirje (0556/1, 2, n. v. 380
m, SW doW, leg. & det. 29. 5. 1997) ter na Kočevskem na strmih kolpskih pobočj i h med zaselkoma Laze in Dol pri Predgradu (0556/1, 0555/2,
0455/3,4, 0456/3, n. v. 220 do 600 m, SSE doW, leg. & det. 9. 6. 2000).
O razširjenosti in ekoloških zahtevah gorske bil nice (Festuca drymej a)
v jugovzhodni Sloveniji sem nedavno že pisal (ACCETTO 1998 c, 1999
b ). Zato omenj am samo nova nahaja l išča , ki sem jih opazil na več krajih
v območju Stružnice (0555/1, 0554/2, n. v. 700 do 800 m, vse lege, leg. &
det. 19. 3. 2000) in v Poljanski gori, to je na Kočevskem in Belokranjskem
(širša okolica Židovca in Kapetanjke, 0456/4, n. v. 600 do 800 m, vse lege,
leg. & det. 15. 4. 2000).
Tudi o razširjenosti in ekoloških zahtevah štajerskega plj uč ni ka (Pu/monaria stiriaca) v Beli krajini , kjer so zaenkrat najjužnejša nahajališča
te srhkolistnice, sem nedavno poročal (ACCETTO 1999 c). Tokrat sem jo
našel še na sosednjem Kočevskem, kjer uspeva na globokih nanosih tal
nad cesto ob vznožju zahodnega pobočja Kapetanjke (775 m) (0456/4 , n.
v. 540 m, W; Hedero-Fagetum s. lat., leg. & det. 27. 4. 2000).
Že dokaj dobro znano razširjenost naše endemične j us ti nov e zvončice
(Campanula justiniana) v Sloveniji (ACCETTO 1994) dopolnjujem z novim
nahajališčem v jugovzhodnem delu Male gore, to je v manjših ostenjih
Črnega vrha (0254/4, n. v. 900 m, NE; Neckero-Campanuletum j ustinianae
neckeretosum crispaeAccetto 1995, leg. & det. 28. 6. 2000).
Ob Račkem potoku, izrazitem hudourniškem, flo ristično manj prou čenem
območju, sem našel nova n a hajali šča navadne obroč nice (Adenophora
liliifolia, Rački potok, 0554/2, n. v. 350 do 550 m, N, NW, E, leg. & det.
20. 7. 2000), v Sloveniji in na Kočevskem redke vrste. Prvič so jo opazili v
Borovški gori, z zelo netočno navedbo kraja (BRAUNE, v: DESCHMANN
1871 ), in drugič v območju Be lice {ŠTIMEC 1982). Tokratno nahajališče je
šele tretje na Kočevskem in četrto v Sloveniji. Raste v bukovjih, začetni h
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sukcesijskih razvojnih stopnjah gozda na

meliščih

Kočevske

in Bele krajine

in celo v vlažnih aste-

njih.

Druga nova

nahajališča

rastlin v območju

Račkega

11
'

1

l':

potoka oziroma v

kvadrantu 0554/2 (v nekaj primerih tudi izven njega) so zapisana po vrstnem
redu od najbolj redkih do bolj pogostih v spodnjem pregledu:
čvrsta kompava (Car/ina simplex, n. v. 400 do 600 m, N, NW, NE, leg.
& det. 21. 7. 2000),
ozkolistni pljučnik (Pulmonaria austra!is, n. v. 350 do 550 m, N, NW,
E, leg. & det. 20. 7. 2000),
bavarska Janika (Thesium bavarum, n. v. 400 do 600 m, N, NW, E,
leg. & det. 20. 7. 2000), ki se pojavlja še nad Kozjim jarkom (0454/4, n. v.
500 do 800 m, W, leg. & det. 11. 8. 2000),
skalna robida (Rubus saxatilis, n. v. 400 do 550 m, N, NW, E, leg. &
det. 20. 7. 2000),
gorski glavinec (Centaurea montana, n. v. 350 do 550 m, N, NW, E,
leg. & det. 20. 7. 2000),
vednozeleni šaš (Carex sempervirens, n. v. 350 do 550 m, N, NW, E,
leg. & det. 20. 7. 2000), ki gradi travišča tudi nad Kozjim jarkom (0454/4,
n. v. 600 do 800 m, NNW, leg. & det. 11. 8. 2000),
ruš nata zvončica (Campanu/a cespitosa, n. v. 300 do 550 m, N, NW,
E, leg. & det. 20. 7. 2000),
veliki zali kobulček (Astrantia mayoragg., n. v. 280 do 600 m, N, NE,
NW, leg. & det. 20. 7. 2000), ki raste tudi ob Grivškem jarku (0555/1, n. v.
250 do 400 m, vse lege, leg. & det. 2. 7. 2000), ob Toplem jarku (0555/1, n.
v. 260 do 400 m, E, leg. & det. 18. 7. 2000) in ob potoku Vodena draga blizu
zaselka Jesenov vrt (0455/3, n. v. 520 m, NE, leg. & det. 3. 8. 2000),
fleischmanovo grabljišče (Knautia f/eischmanni, n. v. 400 do 600 m,
N, NW, NE, leg. & det. 20. 7. 2000),
kranjski petprstnik (Patenti/la carnio/ica, n. v. 350 do 550 m, N, NW,
E, leg. & det. 20. 7. 2000),
velikolistna vrba (Sa!ix appendicu/ata, n. v. 350 do 600 m, N, NW,
NE, leg. & det. 20. 7. 2000),
alpsko grozdičje (Ribes a/pinum, n. v. 350 m, W, leg. & det. 21. 7.
2000),
dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum, n. v. 300 do 600 m, N, NE,
NW, leg. & det. 20 7. 2000),
tisa (Taxus baccata, n. v. 300 do 550 m, N, NW, E, leg. & det. 20. 7.
2000), ki raste tudi v grapi Kozjega jarka (0454/4, n. v. 300 do 800 m, W,
leg. & det. 13. 8. 2000),
srčastolistna mračica (Giobularia cordifo!ia, n. v. 300 do 550 m, N,
NW, E, leg. & det. 20. 7. 2000),
zeleni sršaj (Asp/enium viride, n. v. 300 do 600 m, N, NW, E, leg. &
det. 20. 7. 2000) in druge.
Srčastolistno mračico, predalpski prstnik (Patenti/la cau/escens)
in velikolistno vrbo sem opazil tudi v najbolj izraziti udarni jami pri Mozlju
(Mozeljska staja, 0455/2, n. v. 432 m, (N), leg. & det. 13. 5. 2000). Tu so
njihova nahajališča na najnižji nadmorski višini na Kočevskem.

V ozki dolini Kozjega jarka in nekaterih hudourniških grapah, ki se izlivajo
vanj, so še nova nahajališča tise (Taxus baccata, 0454/4, n. v. 300 do 800
m, W, leg. & det. 13. 8. 2000) ter ob najbolj strmi in razgibani hudourniški
grapi tudi blagajevega volčina (Daphne blagayana, 0454/4, n. v. 450 do
900 m, W, leg. & det. 13. 8. 2000).
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Karta 3: Razširjenost severnega
sršaja na Kočevskem (poln krog
nova, prazen krog znana nahajališča)

Map 3: Distribution ofAsplenium
septentrionale in the Kočevsko
area (ful/ circle new, empty circle
known localities)
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Morfološki znaki brinov, ki sem jih v zadnjem času opažal na Kočevskem
v proti jugu in jugozahodu odprtih ostenjih in njihovih zgornjih robovih , se
najbolj ujemajo z opisom različka Juniperus communis L. var. intermedia.
Ta je na splošno razširjen v Gorskem Kotarju, Dinarskem gorstvu, Karpatih,
Sudetih in v Alpah (VIDAKOVIČ 1982). Na Kočevskem sem ta grm opazil
v Poljanski gori (v ostenjih Židovca, 0456/4, n. v. 820 m, SW, leg. & det. 15.
4. 2000, Debelega vrha, 0456/4, n. v. 800 m, SW, leg. & det. 27. 4. 2000), v
ostenjih pod Sv. Ano (0454/4, n. v. 250m, S, leg. & det. 13. 5. 2000) in nad
Račkim potokom (0554/2, 500 m, N, leg. & det. 21. 7. 2000).
V območju, kjer prevladujejo permski peščenjaki (SAVIČ 1DOZET 1985),
iz katerih so v preteklosti izdelovali mlinske kamne, imajo nova nahajališča
na Kočevskem redek severni sršaj (Asplenium septentrionale (slika 4),
pod vrhom Velikega Mošenika, 0455/3, n. v. 700 m, S, leg. & det. 1. 8.
2000), ki smo ga na Kočevskem opazili šele drugič (karta 3), žajbljasti
vrednik (Teucrium scorodonia, širša okolica Velikega in Malega Mošenika,
0455/3, n. v. 600 do 750 m, S, leg. & det. 1. 8. 2000), kobulasta škržolica (Hieracium umbellatum, širša okolica Velikega in Malega Mošenika,
0455/3, n. v. 550 do 750 m, S, SE, SW, W, leg. & det. 1. 8. 2000), savojska
Slika 4: Severni sršaj (Asplenium
septentrionale) (vse foto: Marko
Accetto)
Figure 4: Asplenium septentrionale (all photo: Marko Accetto)
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škržolica (Hieracium sabaudum, 0455/3, n. v. 550 do 750 m, S, SE, SW,
W, leg. & det. 1. 8. 2000) in navadna trizobka (Sieg/ingia decumbens,
0455/3, n. v. 600 do 750 m, S, leg. & det. 1. 8. 2000). Kobulasta škržolica

in navadna trizobka sta na

Kočevskem

sedaj omenjeni

prvič

in savojska

škržolica drugič. Žajbljasti vrednik, pred kratkim tod še redka vrsta, je z
zadnjimi opaženimi nahajališči pri Kačjem potoku (0455/2, n. v. 530 m, W,
leg. & det. 16. 9. 2000), pri Brezovici (0454/3, n. v. 480 m, E, leg. & det. 10.
11. 2000) in pri Ribjeku ob Kolpi (0454/3, n. v. 400 m, W, leg. & det. 1O. 11.
2000) sedaj poznan skoraj v vseh območjih Kočevske, kjer so razši~ene

permske kamnine.
Poleg obravnavanih ali zgolj omenjenih rastlinskih vrst smo na

Kačev~

s kem oziroma v kvadrantu 0455/2 (v nekaj primerih tudi izven njega) opazili

še nova

nahajališča

naslednjih, drugod splošno razširjenih rastlin:

barvilna mačina (Serratula tinctoria), Kačji potok, Pekel, n. v. 500 do
635 m, vse lege; B/echno-Fagetum, Alnetum glutinosae s. lat., leg. & det.
16. 9. 2000,
belkasta bekica (Luzula luzu/o/des), Kačji potok, Pekel, n. v. 500 do
635 m, vse lege; B/echno-Fagetum, leg. & det. 16. 9. 2000,
bod ič asta glistovnica (Dryopteris carthusiana), Kačji potok, Kočarji,
Pekel, n. v. 500 m, leg. & det. 16. 9. 2000,
borovničevje (Vaccinium myrtillus), Kačji potok, Pekel, n. v. 500 do
635 m, vse lege; B/echno-Fagetum, leg. & det. 16. 9. 2000,
dlakavi vrbovec (Epi/ob/um hirsutum), Pekel, n. v. 500 m, leg. & det.
16. 9. 2000,
gorska krpača (The/ypteris limbosperma), Kačji potok, Pekel, n. v.
500 do 635 m, vse lege; B/echno-Fagetum, leg. & det. 16. 9. 2000,
gozdne male tačke (Omalotheca sy/vatica), Kačji potok, n. v. 530 m,
leg. & det. 16. 9. 2000,
gozdni sitec (Lycopus europaeus), Kačji potok, Pekel, n. v. 500 m;
Alnetum glutinosae s. lat., leg. & det. 16. 9. 2000,
jesensko vresje (Ca/luna vu/garis), Kačji potok, Pekel, n. v. 500 do
635 m, vse lege; Blechno-Fagetum, leg. & det. 16. 9. 2000,
lasasti dimek (Crepis capillaris), Kačji potok, n. v. 530 m, leg. & det.
16. 9. 2000,
evropski macesen (Larix europaea), Kočarji, leg. & det. 16. 9. 2000
(kult.),
migalični šaš (Carex brizoides), Kačji potok, n. v. 500 m, leg. & det.
16. 9. 2000,
mlahavi šaš( Care remota), Kočarji, n. v. 500 m; Alnetum glutinosae s.
lat., leg. & det. 16. 9. 2000,
močvirna samoperka (Parnassia pa/ustris), Kačji potok, n. v. 500 m,
leg. & det. 16. 9. 2000,
navadna čeladnica (Scutellaria ga/er/cu/ata), Kočarji, Kačji potok, n.
v. 500 m; Alnetum g/utinosae s. lat., leg. & det. 16. 9. 2000,
navadna pijavčnica (Lysimachia vu/garis), Kočarji, Kačji potok, n. v.
500 m; Alnetum glutinosae s. lat., leg. & det. 16. 9. 2000,
navadni gladež (Ononis sp/nosa), Kačji potok, n. v. 520 m, leg. & det.
16. 9. 2000,
navadni trst (Phragmites australis), Kačji potok, n. v. 500 m, leg. &
det. 16. 9. 2000,
navadno ločje (Juncus effusus), Kočarji, Kačji potok, Pekel, n. v. 490
do 500 m; A/netum glutinosae s. lat., leg. & det. 16. 9. 2000,
orjaška bilnica (Festuca gigantea), Kočarji, Kačji potok, n. v. 500 do
550 m; Alnetum glutinosae s. lat., leg. & det. 16. 9. 2000,
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pepelnatosiva vrba (Salix cinerea), Kačji potok, n. v. 500 m, leg. &
det. 16. 9. 2000,
plavajoča sladika (Giyceria fluitans) , Pekel, n. v. 500 m, leg. & det.
16. 9. 2000,
p l azeči petprstnik (Potentilla reptans), Rajndol, n. v. 530 m, W, leg. &
det. 16. 9. 2000, 0455/2, Pekel, n. v. 500 m, leg. & det. 16. 9. 2000,
poprasta dresen (Polygonum hydropiper) , Koča rji , Kačji potok, Pekel,
n. v. 500 m, leg . & det. 16. 9. 2000,
pravi kostanj (Castanea sativa), Rajndol, n. v. 530 m, W, leg. & det.
16. 9. 2000,
puhasti hrast (Quercus pubescens), 0455/3, Mali Mošenik, n. v. 600
m, S, leg. & det. 1. 8. 2000,
razprostrla zvončica (Campanula patula), Kačji potok, n. v. 500 m,
leg. & det. 16. 9. 2000,
rebrenjača (8/echnum spicant) , Koča rji , Kačji potok, Pekel, n. v. 500
do 635 m, vse lege; 8/echno-Fagetum, leg. & det. 16. 9. 2000,
sivkasta meta (Mentha longifolia) , Kočarji , Kačj i potok, n. v. 500 m,
leg. & det. 16. 9. 2000,
srčastolistna bolhača (Pu/icaria dysenterica), Rajndol, n. v. 530 m,
W, leg. & det. 16. 9. 2000,
studenčni jetrnik (Veron ica beccabunga), Koča rji, Kačji potok, Pekel,
n. v. 500 m, leg. & det. 16. 9. 2000,
širokolistni rogoz (Typha latifolia), Ka čj i potok, n. v. 500 m, leg. &
det. 16. 9. 2000,
velika p reslica (Equisetum telmateia), Kočarji , Kačji potok, n. v. 500
m, leg. & det. 16. 9. 2000,
vijugasta masnica (Deschampsia flexuosa) , Kočarj i , Kačji potok,
Pekel , n. v. 500 do 635 m, vse lege; 8 /echno-Fagetum, leg. & det. 16. 9.
2000,
zdravilni jetičnik (Veronica officinalis), Kočarji, Kačji potok, Pekel,
n. v. 500 do 635 m, vse lege; 8/echno-Fagetum, leg. & det. 16. 9. 2000;
0455/3, Veliki in Mali Mošenik, leg . & det. 1. 8. 2000.

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Nova nahajališča rastlinskih vrst smo odkrili na zelo različnih krajih in v
zelo različn i h ekoloških razmerah. Od takih, ki rastejo v vodi (Ranunculus
aquatilis), v zelo sušnih (Carex depauperata ), najbolj skalnatih (Campanula
justiniana) rastiščih , do najbolj kislih (Asp/enium septentrionale) rastiščih .
Vzrok za to je preprost. Po eni strani načrtno opazovanje območij s podobnimi ekološkimi razmerami, v katerih smo nedavno odkrili redke in ekološko
zanimive rastlinske vrste, ter po drugi strani opazovanja doslej floristično
najmanj proučenih območij Kočevske in Bele krajine. K temu je zagotovo
pripomogel tudi daljši čas florističnih opazovanj, četudi smo jih ve čino opazili
v letu 2000.
Novo odkrita nahajališča rastlinskih vrst niso nič nenavadnega, preseneča le pozno odkritje prvič opaženih rastlin, npr. navadne rezike. Najprej zaradi njene višine , saj gre za "orjaško ostriče v ko" in nato zaradi
njenega količinsko obilnega pojavljanja. Fitocenoze asociacije Euphorbio
villosae-Ciadietum marisci bi morali čim prej naravovarstveno zaščititi, saj
so zaradi za raščanja ogrožene. Pri vegetacijskem kartiranju kolpske doline
(MARINČEK et al.1986) so navadno rezi ko skupaj s še drugimi tu rastočimi
rastlinami očitno spregledali. Prav tako niso opazili obravnavanih vrst v
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potoka in drugod v dolini zgornje Kolpe (ibid.).

Med drugimi opaženimi rastlinskimi vrstami so zaradi svoje redkosti
zanimiva nova nahajališča navadne obročnice, čvrste kompave, ozkoli-

stnega pljučnika in dolgolistnega pajetičnika. Vse smo našli blizu dosedanjih
nahajališč. Ker sem v zadnjih nekaj letih pregledal že dobršen del kolpske
doline, našel pa sem jih le v njenem zgornjem delu, lahko pričakujemo, da
vednost o njihovi razširjenosti ne bo dosti večja od današnje.
Večje število novo opaženih rastlin in nekaterih fitocenoz v razmeroma
majhnem, težko prehodnem hudourniškem vodozbirnem območju Račkega
potoka kaže, če izvzarnemo prvo najdbo tod odkritega in v Sloveniji redkega

visokega grinta (Senecio daria, ŠTIMEC 1 WRABER 1983, LJU 110090),
da ga floristično in fitocenološko še nismo podrobneje proučili. Iz fitocenološkega gledišča so tod zanimive tudi začetne sukcesijske stopnje razvoja

gozda na meliščih (Carici sempeiVirentis-Astrantietum majoris Accetto 1999
nam. prav.).
Da je severni sršaj na Kočevskem resnično redek, govori njegovo, šele
po stoštirih letih odkrito drugo nahajališče. Ker srno ga našli le na enem

kraju na Velikem Mošeniku, prvega

nahajališča

(PAULIN 1896, LJU 00418)

pa do sedaj ni potrdil še nihče, je ta praprotnica na Kočevskem resnično
ogrožena. Presenečata tudi prvi ornernbi kobulaste škržolice in navadne
trizobke na Kočevskem, saj sodita obe med splošno razširjene vrste v
Sloveniji (T. WRABER, v: MARTINČIČ etal. 1999, s. 622). Na tako kislih tleh,
kakršna so na območju Velikega in Malega Mošenika, bi med rastlinskimi
kazalkami večje kislosti pričakovali tudi brusnice (Vaccinium vitis-idaea)
in zaradi prisotnosti večjih skalnih blokov iz permskih kamnin tudi katero
od tolstičevk (Crassu/aceae). Žal kljub podrobnemu opazovanju rastlinstva
teh nisem opazil. Za brusnice so rastiščne razmere najverjetneje presuhe,
medtem ko so predstavnice tolstičevk morda izginile zaradi močnega izkoriščanja kamnin v preteklosti (izdelava mlinskih kamnov), posledica česar
je bilo tudi uničenje prejšnje vegetacije (kislega bukovja). Na to danes

kaže sukcesijski razvoj gozda v tern območju, kjer prevladujejo resave s
posamičnimi grrnovnirni in drevesnirni vrstami ali redko hrastovje z obilno

plasijo orlove praproti, trstikaste stožke, borovnice in drugih vrst na zelo
revnih in svetlih rastiščih. Upanje, da sem prej naštete vrste spregledal,
ostaja še edina tolažba.
Od vseh v tern prispevku obravnavanih rastlin smo večje število odkrili
na Kočevskem. Med njirni je še vedno taksonomsko neovrednoten taksen

Astrantia mayor agg., ki se količinsko obilneje pojavlja v sosednjem hudourniškem vodozbirnem območju nad Srobotnikom ob Kolpi (ŠTIMEC 1982)
in tudi v podobnih fitocenozah (ACCETTO 1999 b).
Na taksonomske probleme smo naleteli tudi pri določevanju brinov. V
najbolj skalnatih višjih in ponekod tudi v nižjih krajih gre za osebke, ki jih
ne moremo šteti rned navadne in med sibirske brine. Medtem ko jih imata

VIDAKOVIČ (1982) in ŠILIČ (1973) za različek navadnega brina, to je
Juniperus communis var. intermedia, pa tega ne omenjajo niti v starejših
domačih (ERKER 1957) in tujih (OBERDORFER 1979 in dr.) niti v novejših
botaničnih virih (T. WRABER, v: MARTINČIČ et al. 1999).
Z novimi nahajališči rastlin na Kočevskem in Beli krajini smo dopolnili
vednost o njihovi razširjenosti, ki je, kot sem že nekajkrat opozoril, še vedno

bolj plod občasnih kot načrtnih opazovanj.
Upajmo pa, da bomo v prihodnosti tudi izsledke teh občasnih florističnih
opazovanj z vso do sedaj zbrano flori stično vednostjo strnili vsaj v grobem,

prvem pregledu flore
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New Recognitions about the Flora of Kočevsko Area and Bela Krajina (S, SE Slovenia)
Summary
The areas of Kočevsko in the south and Bela Krajina in the south east of Slovenia differ very much in a
cli matic, geomorphologic, and geo-petrographic way, with an exception of the ir junctions in Poljanska Gora,
southeast Rog, and partially the Kolpa River Valley.
All of that features result in a diversity as well as similarities of vegetation introduced in this article, which
informs the read er about new localities of ra re but already known vegetal speci es inside both of the areas
that were noticed for the first time in the last three years.
New localities of the vegetal taxa are introduced by their site, altitude, geographic position, the date of
founding and determination of Mid-European mapping of a flora quadrant. Phytocenological listings were
carried out by the Mid-European Braun Blanque method (1964).
Dried specimens of rare species were handed into the Herbarium in Ljubljana. Ferns and seedlings are
named after Martin či č/Sušn ik and co-workers (1984).
Among numerous newly observed vegetal taxa , there are species of Viola elatior in Bela Krajina, species
of C/adium mariscus, Euphorbia vil/osa, Hieracium umbeflatum and Sieglingia decumbens, and two taxa
of Juniperus communis var. intermedia, and Tofieldia ca/ycu/ata f. lusus ramosa in Kočevsko that were
observed for the first time.
Among rare species with new localities are Adenophora liliifolia, Asplenium adiantum-nigrum, A. septentrionale, Carex depauperata, G. serotina, Car/ina simplex, Centaurea montana, Daphne blagayana,
Hieracium sabaudum, Juncus articulatus, J. inflexus, Pseudo/ysimachion barrelieri ssp. nitens, Pu/mona ria
australis, P. stiriaca, Teucrium scorodonia, and Thesium bavarum and others in Kočevsko Area, and the
species of Ranuncu/us aquatilis in Bela Krajina.
Among better-known species with new localities are Astrantia mayoragg ., Carex sempervirens, Campanu/a cespitosa, G. justiniana, Globularia cordifolia, Knautia fleischmannii, Patenti/la carniolica, P. cau/escens,
P. micrantha, Rhododendron hirsutum, Ribe s alpinum, Rubus saxatifis, Salix appendicu/ata, Spiraea media,
Taxus baccata and others in Kočevsko Area and the species of Festuca drymeja in Kočevsko and Bela
Krajina. New localities of other, well-known species are listed on pages 255, 256.
New localities of vegetal species discussed were discovered in very different locations or ecological
conditions, simply because of planned observations of the areas with similar ecological cond itions on one
hand, where rare and ecologically interesting species were discovered recently, and - on the other hand,
because of observations of, until now, floristically least studied areas of Kočevsko and Bela Krajina. A
prolonged time of floristic observations has added to that, despite of the fact that most of the veg etal taxa
were observed in the year 2000.
Ala te discovery of the Cladium mariscus species is the most surprising among newly discovered localities
of vegetal species, mainly because of its height and abundance, as well as the fact that a broad area of
discovery has already been phytocenologically mapped in the past (MARINČEK et al., 1986). Phytocenosis
of the Euphorbio viflosae-Ciadietum marisci association should be protected in the environment as soon as
possible as it is already endangered because of the overgrowth. Among other observed vegetal species,
Adenophora liliifolia, Car/ina simplex, Pulmonaria austra/is, and Pseudo/ysimachion barrelieri are the
most interesting ones because of their rarety. All of the species were discovered in the vicinity of previous
existing localities. Since the main part of Kolpa Valley has already been surveyed and these species were
only observed in its upper part, we might expect their spread will not increase significantly in the future.
Listed among floristic surprises are: a second locality of the Asplenium septentrionale species, which
is among endangered speci es in Kočevsko Area and was rediscovered after 104 years; first mentioning of
the Hieracium umbelatum and Sieglingia decumbens species that are more widely spread in other parts of
Slovenia (T. WRABER, in MARTIN Č IČ et al. 1999, s. 622).
From all the speci es discussed, the high est number was discovered in Kočevsko Area and among them
the Astrantia mayor agg. ha s stili not been taxonomically evaluated.
We also came across taxonomical problems with determining junipers. ln the highest or sometimes
lowest rocky places, specimens can not be listed neither among ordinary, nor among Siberian junipers. Their
morphological signs are very much in accordance with a description of distinctive Juniperus communis
var. intermedia.
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With new localities of vegetation in Kočevsko and Bela Krajina, we complemented the knowledge about
their spread, which is, as we already pointed out, stili mostly a result of the occasional over the planned
observations.
We do believe, the results of occasional floristic observations with all of the existing knowledge will be
roughly summarized in the first review of flora in the Kočevsko Area in the future.
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Ponovno o kontrolni metodi v gozdnogospodarskem

načrtovanju

Franc GAŠ PERŠIČ*
Izvl eček:

Gašperši č, F.: Ponovno o kontrolni metodi v gozdnogospodarskem načrtovanju. Gozdarski vestnik, št. 5-6/200 l . V slovenščini,
cit. lit. 37.
Prispevek je nadaljevanje razprave o temeljnih osnovah načrtovanj a na principih kontrole. Izstopa sporno pojmovanje gozdnogojitvenih ciljev. Koncept kontrolne metode je v prispevku osvetljen in podprt z nekaterimi elementi teorije evolucije in evolucijske
spoznavne teorije. Prikazane so posledice napačnega pojmovanja gozdnogojirvenih ciljev pri načrtovanju sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi, izvedbi načrtovanega in kontroli (nadzoru) izvedbe.
KJjučne

besede: gozdnogospodarsko načrtovanje, kontrolna metoda, gozdnogojitveni cilj, sonaravno gospodatjenje z gozdom.

1 UVOD IN OPREDELITEV PROBLEMA
Pri čuj oč a

razprava se nanaša na koncept načrtova
nja na principih kontrole, kjer posebej izstopa vprašanj e ustreznega pojmovanja gozdnogojitvenih ciljev.
Polemika o tem ima že svojo zgodovino. Zače l a se je
v okvi ru komisije, ki je leta 1985 obravnavala načt1 za
postojnsko gozdnogospodarsko območje. Predstavniki
Gozdnega gospodarstva Postojna so takrat vztrajali na
enotno (nediferencirano) oblikovanih gozdnogojitvenih ciljih in smemicah po območnih gospodarskih razredih, ne glede na zelo različne možnosti v družbenih
(velika državna posest) in zasebnih (zelo razdrobljena
posest) gozdovih tega gozdnogospodarskega območja.
Temu je bila takrat ( 1986) namenjena celo izredna seja
strokovne komisije za obravnavo območnih gozdnogospodarskih načrtov, vendar je ostalo to vprašanje
tudi po sej i nerazčiščeno. Strokovna poročevalca sva
v Zaključnem poročilu o območnih gozdnogospodarskih načrtih v Sloveniji (GAŠ PERŠIČ 1KOTAR 1986)
posebej poudari la, da je vprašanje diferenciranja
gozdnogojitvenib ciljev na družbene in zasebne gozdove v svojem bistvu povezano z njihovim dinamič
nim pojmovanjem, t. j . z njihovo spremenljivostjo
s časom.
O posledicah stati čnega pojmovanja gozdnogojitvenih ciljev kot nečem relativno končnem sem v naslednjih letih posebej opozatj al (GAŠPERŠIČ 1988, 1989).
Kljub temu je bilo takšno pojmovanje gozdnogojitvenili ciljev vključeno v predlog sistema za gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji (VESELIČ 1 GOLOB
1994). Na posvetovanju v okviru Zveze gozdarskih
društev Slovenije sem to miselnost kritiziral in v razpravi, ki je izšla še isto leto (GAŠ PERŠIČ 1994), opozarjal, da gre za širše vprašanje, ki posega v samo
*prof. dr. F. G., univ. dipl. inž. gozd., Na gri vi 14, Dragomer,
SLO
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idejno zasnovo koncepta n ačrtovanja. Gozdnogojitveni cilj je temeljno izhodišče pri n ačrtovanju razvoja
gozdov, zato se z njegovim pojmovanj em razodeva tudi
d o l očen idejni pristop k načrtovanju. Na argumente in
opozorila o posledicah takega pojmovanja gozdnogojitvenih ciljev ni bilo nobenih reakcij. V interesu strokovnjakov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter centrale Zavoda za gozdove Slovenije, ki
so bili zadolženi za oblikovanje Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenill načrti h , bi moralo
biti, da bi očite n spor v pogledih predhodno temeljito
razč istili , saj spor med šolo in prakso, ne glede na to,
kdo ima tu prav, gotovo ne more biti koristen. Oddelek
za gozdarstvo BF, ki edini na raziskovalnem in pedagoškem področju razvija to strokovno področje in ki
je odigral pomembno vlogo pri zadnjih dveh obnovah
območni h nač rtov, leta 1994 iz nerazumljivih razlogov
ni bil vključen v strokovno komisijo za oblikovanje
novega pravilnika o gozdnogospodarskih načrtih . Ignorira li so tudi mnenje Oddelka za gozdarstvo BF ( 1997)
pri osnutku pravilnika. Leta 1998 je ta miselnost, ki je
celo v nasprolju z veljavnim Zakonom o gozdovih, preprosto postala predpisana obveznost v obliki Pravilnika
o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Ur.
list, št. 5, 1998), po katerem poteka tudi sedanja obnova
o bmočnih gozdnogospodarskih načrtov v Sloveniji.
Z zahtevo (pravilnik) o določitvi »optimalnega
modela gozda« ter časa, v katerem naj bi bil gozdnogojitveni cilj realiziran, je gozdnogojitvenemu
cilju nedvomno odvzet njegov dinamičen (razvojen,
spremenljiv, preboden) značaj , tj. njegova povezanost
(odvisnost) z razvojem gozda in njegovega družbenega
okolja (zlasti sprememba zahtev in potreb do gozdov).
Pri tem je treba vedeti, daje t. i. obdobje doseganja tudi
manj zahtevnih ciljnih stanj v gospodarskem razredu
objektivno zelo dolgo, enako je dolžini proizvodnega
GozdV 59 (2001 ) 5-6
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obdobja. Za ciljno preoblikovanje gozdov v vseh razvojnih fazah je pač potreben celoten obrat. S tem
se natančno kaže, za kakšen nač in razmišljanja gre.
Takšno statično pojmovanje gozdnogojitvenih ciljev
zanika koncept načrtovanja na principu kontrole v njegovi temeljni, kognitivni funkciji stalnega učenj a in
prilagajanja na novo nastale ali spoznane razmere in
možnosti.
Pravilnik je v očitnem neskladju s konceptom načr
tovanja, ki ima v Sloveniji že nad stoletne korenine in
ki se gaje vztrajno razvijalo v zadnjih 50 letih, tako da
je postal neločlji v čl en doktrine sonaravnega gospodaJjenja z gozdovi. K.Jitiziran koncept je tudi v nasprotju s programom študij a tega področja na Oddelku za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na BF.
Večkrat je bilo poudarjeno (GAŠPERŠIČ 1KOTAR/
WINKLER 1992, GAŠPERŠIČ 1 KOTAR 1 MLINŠEK 1 POGAČNIK 1993, GAŠPERŠIČ 1994, 1995,
1996), da je načrtovanje sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi najprej problem drugačnega nač ina razmišljanja. Star način razmišljanja je po Vestrovem mnenju
( 1993) največkrat vzrok, da načttova nje v kompleksnih
dinami čnih sistemih tako pogosto pelje v slepo ulico
in celo v katastrofo.
Problem menjave n ačina razm išljanja oziroma
uveljavljanja nove paradigme v naravoslovju, kot
opozatjajo številni avtorji (BATESON 1996, 2000,
CAPRA 1994, JANTSCH 1992, POPPER 1998, PRlGOGINE 1 STENGERS 1993, VESTER 1993 in
drugi), je zlasti v:
- preobratu v odnosih med delom in celoto sistema;
- premiku od s tatičnega zasledovanja struktur k dojemanju procesov v kompleksnih naravnih sistemih;
- preobratu od enodimenzionalnega, lineamega ali celo
birokratskega načina razmišljanja pii ravnanju s kompleksnimi naravnimi sistemi k integralnemu in notranje prepletenemu;
- zavedanju dejstva, da naše znanje o kompleksnih
naravnih sistemih ni neka zak ljučena celota, ampak
je, kot pravi POP PER ( 1998), le domnevno (vetjetnostno) in pogosto tudi zelo pomanjkljivo znanje.
V tem sestavku nameravam razpravljati o vzrokih
po mojem mnenju spornega pojmovanja gozdnogojitvenih ciljev. V uvodu obsežne razprave z naslovom
Organsko-probabilistični koncept v načrtovanju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi (GAŠPERŠIČ 1994)
sem omenil, da bi lahko imela naslov Ponovno o kontrolni metodi v gozdnogospodarskem načrtovanju.
S tem sem že takrat želel poudariti, da je spor glede
gozdnogojitvenih ciljev problem nerazumevanja temeGozdV 59 (2001) 5-6

ljnega (idej nega) koncepta načrtovanja na principih
kontrole.
Gledano skozi evolucijsko spoznavno teorijo
(POPPER 1998) se mora vsaka miselnost, hipoteza,
teorija, pa tudi neka konkretna rešitev problema izkazati v konkurenci (selekciji) z ostalimi. Da se spremenijo ustaljeni načini razmišljanja je včas ih korish1o
stvari pripeljati tudi do absurda. To je lahko pozitiven pomen te že 15 let traj ajoče polemike. Vzeti jo
moramo kot koristen izziv za nadaljnj e razmišljanje o
ideji kontrolne metode v gozdnogospodarskem načrto
vanju. Prepričan sem, da jo lahko slovensko gozdarstvo
glede na dolgo tradicijo (nad 1OO Jet) in pridobljene
izkušnj e v zadnjih 50 letih uspešno naprej razvija in z
njo bogati sonaravno gospodarjenje z gozdovi.
2 NAČRTOVANJE KOT EVOLUCIJSKI PROCES
ISKANJA BOLJŠIH MOŽNOSTI

Gozd je izjemno kompleksen evolucijski sistem,
zato mora imeti usmerjanje njegovega razvoja, tj. načr
tovanje, pomembna fundamentalna izhodišča tudi v
sodobni teoriji evolucije, sedaj poznani pod pojmom
n eodarwi ni stična sinteza, in v evolucijski spoznavni
teoriji. Konkretno plihajajo ta i zhodišča do veljave v
obliki t. i. sistemsko-evolucijskega pristopa k nač rto
vanju.
Po Vollmerju (RIEDEL1 98 1) in Riedelu (1990)
oblikuje evolucijska teolija s svojo fundamentalno
razlagalsko sposobnostjo danes eno najpomembnejših
zgradb našega mišljenja, iz nje izpeljana evolucijska
spoznavna teorija pa naj bi napravila pravi kopernikanski obrat. Gotovo je koristno preveriti način našega razmišljanja v gozdnogospodarskem načrtovanju z evolucijsko spoznavnega vidika. V temeljnih zakonitostih
evolucije (razvoja) je namreč možno direktno ali po
analogiji prepoznati tudi globlji značaj na črtovanja
na principih kontrole in znotraj tega tudi pravi značaj
gozdnogojitvenih ciljev.
2.1 Temeljne zakonitosti evolucije
Na tem mestu lahko le opozorim na obsežno literaturo (BATESON 1996, 2000, BINNIG 1997, CAPRA
1994, EIGEN 1 WINKLER 1996, JANTSCH 1992,
LJAPUNOV 1984, LORENZ 1973, MONOD 1977,
OVČINNlKOV 1984, POPPER 1998, 1999, 2000,
POPPER 1 LORENZ 1994, PRIGOGlNE 1 STENGERS 1993, RIEDEL 1975, 1981, 1990, VOLKENŠTEJN 1984, WESSON 1995) in iz nje naštejem le
nekatere temeljne zakonitosti evolucije:
- Vsa živa bilja »so stalno zaposlena z reševanjem problemov svojega preživetja«, zato so stalno aktivna,
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iščejo nek boljši svet, poskušajo izboljšati svoj položaj in so pri tem ustvarjalna. Ta njihova aktivnost prihaja iz njihove notranjosti, je odraz njihove samoorganizacijske sposobnosti. Življenje si namreč vedno
močneje samo oblikuje svojo prihodnost.
- Evolucija je zgodovina preteklosti, vendar tudi program prihodnosti, ki pa se kaže le v obliki bolj ali
manj prepoznavnih vzorcev razvojnih tendenc.
- Temeljni mehanizem evolucije je preprosto razložljiv
z naključnostjo in množičnostjo mutacij (variacij)
ter z nuj nostjo (zakonitostjo) selekcije (izbora). Z
vsako Imitacijo se odpirajo nove možnosti za razvoj,
da pa do njih tudi dejansko pride, odloča selekcija z
izborom najsposobnejših.
- Evolucija ima fraktalno strukturo, vgrajena je ena
v drugo in zgrajena zaporedno (ena za drugo). Fraktaina struktura pomeni, da so znotraj neke evolucije
ponovno evolucije in v teh ponovno evolucije itd.,
(npr. biosfema raven, ekosistemska, populacijska,
organizmična, celična in končno molekularna raven).
Evolucije ni mogoče razumeti brez pojasnitve njenih
procesov na molekulami in ce li čni ravni, kjer z
replikacijo (kopiranjem) v molekuli DNK nastajajo
mutacije, ter koevolviranja med mikro in makro ravnijo, na kateri se uresničuje selekcija. S koevolviranjem (sorazvijanjem) postajajo interakcije med
organizmi vedno bolj zapletene, tako da organizmi
skoraj neskončno mnogotero vplivajo zaporedoma
drug na drugega. Zaradi mnogoterih povrat11ih zvez
so evolucijske poti zelo zapletene.
- Evolucija je principielno odprta (v prihodnost) in
nepredvidljiva, sama si sproti določa svojo lastno
dinamiko in smer, torej nič ni vnaprej ciljno usmerjenega, in vendar je vsaj v grobem prepoznaven nek
razvojni vzorec (razvojna tendenca), posameznosti
tega vzorca pa so nepredvidljive. Evolucija je odprta
tudi v razvoju svojih pravil igre, s č im er prerašča
v metacvolucijo oziroma v evolucijo evolucijskih
procesov. Zaradi tega je v stJ·ogcm pomenu besede
težko govoriti o naravnih zakonih, vsaj ne v takem
smislu kot v fiziki. Gregory BATESON (l 996) v
enem svojih metalogov pravi: »Življenje je igra,
katere smoter je odkriti pravila te igre, ki pa se stalno
menjujejo in ostajajo neodkrita.«
- Poti naravne evolucije torej ni mogoče zanesljivo
predvideti, element naključja (slučajnosti) je tu zelo
močan. Bi furkantna narava (razvejitev njenih razvojnih poti) označuje situacije v njenem razvoju, kjer
se tudi najmanjše razlike in neznatne fiuktuacije v
ugodnih pogojih lahko razširijo na celoten sistem in
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ustva1ijo nov režim funkcioniranja. Pomembno vlogo
v evoluciji imajo kaotični procesi.
- Evolucija ni le nepredvidljiv in nepovraten, ampak
tudi divergenten proces. Divergentnost evolucije
nazorno prikazuje t. i. evolucijsko drevo (POPPER
1998), ki se, začenši z makromolekulo in živo pracelico, vedno bolj razrašča.
- Evolucija teži k vedno večj i kompleksnosti, je zgodovina razvijajoče se kompleksnosti. Pod kompleksnostjo neke dinamične strukture razumemo zlasti
njeno sposobnost ustvarjru1ja prehodov iz stanja v
stanje, torej sposobnost razvijanja v spreminjajoči h se pogojih in hkrati soustvarjanja teh pogojev. Z
rastočo kompleksnostjo nastajajo v bioloških sistemih nova razme1ja in s tem osnove za integracijo
novih členov v sistem. Čim kompleksnejša je neka
živa dinamična struktura oziroma sistem, tem bolj
endogena (sistemu lastna) je njena oz. njegova samoorganizacijska moč. Razvojne poti se same oblikujejo
in regulirajo. Čim bolj zaidemo v prihodnost, vse
bolj vidimo, da trajanje pomeni invencijo, ustvarjanje novih oblik, kontinuirano elaboracijo absolutno
novega (PRlGOGINE 1STENGERS 1993).
- Evolucija je gigantski in zelo strukturiran u č ni
proces. Konrad Lorenz meni, da je življenje proces
pridobivanja spoznanj {RlEDEL 1981). Tako je nastala evolucijska spoznavna teorija. Popper in Lorenz
( 1994) ugotavlja ta: »Življenje je postopek iskanja,
opazovanja, uč enja, življenje se nečesa loteva, nekaj
tvega, pač eksperimentira. Življenje je tudi postavljanje hipotez, teorij, dogem, doktrin in preverjanje
njihove veljavnosti, življenje je tudi avantura, tvega,
da bi si pridobilo nove možnosti.«
- Zelo zanimiva in vabljiva je primerjava evolucije
idej z evolucijo žive narave. Ideje namreč obdržijo
podobne lastnosti kot živi organizmi. Velja tudi isti
mehanizem evolucije, tj. naključnost in množičnost
mutacij (novih idej) ter zakonitost njihove selekcije, kar je hkrati osnova evolucijske spoznavne teorije.
- Evolucija ni nek posamezen proces, ampak konglomerat interakcij. Interakcije pa se spreminjajo, ko
postaja organizem v svoji strukturi, v svojih potrebah
in odnosih do ostalih orgruuzmov in do svojega fizič
nega okolja kompleksnejši. Človeška civilizacija npr.
ni nobena končna točka, ampak, kot pravi WESSON
( 1995), le odskočna deska v neznano, je največja
vrednota človeštva, da odloča o svoji usodi, in če
bo dovolj modro, lahko oblikuje svojo lastno evolucijo.
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2.2 Pri delu z gozdom ni boljše možnosti, kot
sprejeti pravila igre naravne evolucije (razvoja)
gozda
Erich JANTSCH (1992) pravi: »Raziskati je treba
evolucije, torej ne duatistično, ampak kot njen akter deluje. Evolucijsko vedeoje ne pomeni izključitve našega razmišljanja in pasivne vdaje v usodo, ampak nasprotno, intenziven in
koordiniran pristop vseh naših duševnih sposobnosti,
s katerimi razpolagamo na tej stopnji evolucije, torej
koevolviraoje (sorazvijati se oziroma se učiti sproti ob
vedno novih problemih, ki jih prinaša razvoj).«
Načrtovanje razvoja v živih sistemih je proces iskanja boljših možnosti. Jantsch (J 992) govori o evoluciji primernem načrtovanju (evolutionsgerechte
Planung) in tu vklju č i pojem 1. i. evolucijske etike.
Splošno jo definira kot evoluciji primerno obnašanje.
Po njegovem naj bi etika sploh nastala z evolucijo,
bila integralni aspekt evolucije, njen razvoj pa naj bi
potekal nače l oma odprto. Na vsaki razvojni stopnji
pride v igro neka nova etika in nek nov mehar1izern za
njeno uveljavljanje. Človek ima možnost in dolžnost
prevzeti evolucijsko odgovornost po načelu: »Ne ravnati proti evoluciji, ampak z njo.«
Monod ( 1977) pravi, da je človekova vloga pri ravnanju z zelo kompleksnimi naravnimi sistemi podobna
vlogi katalizat01ja v kemijskih procesih, kjer je narava
mojster, človek pa je v vlogi pomočnika (katalizatorja).
Podobno misel razvije Binnig (1997). Pravi, da se je
treba pustiti podučiti od narave, podobno kot velja pravilo za dobrega menedžerja: Vodi in se pusti voditi.
Koncept načrtovanja na pri11cipi.h kontrole je s spoznavnega vidika pravzaprav proces našega koevolviranja z naravo gozda in njegovega družbenega okolja.
V praksi gozdnogospodarskega nač1tovanja ima obliko
stalne sprem lj ave gospodarjenja in razvoja gozdov ter
družbenega okolja. To je kreativni proces neprestanega
učenj a, tj . iskanja boljših rešitev razvojnim problemom.
način , kako naj človek znotraj

3 NAČRTOVANJE NA PRINCIPIH KONTROLE
KOT PROBLEM PREMAGOVANJA STAREGA
NAČINA RAZMIŠLJANJA

Bistvo nesporazuma v pojmovanju gozdnogoj itvenih ciljev in preko njih tudi koncepta načrtovanja na
principih kontrole je v problemu drugačnega nač ina
razmišljanja, tj. v prehodu od statike k dinamiki, od
stanj k dogajanjem. Gre za premik v našem razmišljanju od statične strukture k dinamiki razvojnih procesov
v gozdu in v njegovem družbenem okolju. V zvezi z
GozdV 59 (2001) 5-6

našim spomim vprašanjem gozdnogojitvenib ciljev bi
lahko rekli:
Ne stati čno optimiranje nekih relativno zaključenih
in časovno zelo odmaknjenih stanj (gozdnogojitvenih ciljev), ki je glede na zelo kompleksno in dinamično naravo gozda in nj egovega družbenega okolja
tudi nemogoče, ampak optimiranje sedanjega (tekočega) upravljavskega procesa pri ravnanju z gozdovi,
katerega bistveni sestaV11i del so tudi gozdnogojitveni
cilji. Gre t11di za premik pozornosti od odmaknjene
prihodnosti na sedanjost, tj. za prenos cilja iz odmaknjene prihodnosti v sedanjost, v vlogo operativnega
cilja.
Optimira11je je izvedljivo pri strojih, industrijskih
proizvodnih linijah, tako da odločilne spremenljivke
fiksiramo na optimalne vrednosti. In celo taki sistemi
so, kot trdi Malik (J 996), le na videz stabilni (optimalno ftmkcionirajo), saj se lahko vedno kaj pomembnega spremeni. Kako naj v takem smislu optimiramo
naravo, to, kot pravi Davies (WESSON 1995), »ogromno urejeno zmešnjavo spontane samoorganizacije«?
Optimiranje gozdnogojitvenih ciljev v obliki relativno zaključenih in časovno zelo odmaknjenih stanj
ne le da zaradi izjemne kompleksnosti, dinamičnost i
in odprtosti razvoja ni možno, ampak nam jemlje tudi
nujno potrebno fleksibilnost, tj. temeljno kakovost pri
našem obvladovanju kompleksnosti v razvoju gozda
in družbenega okolja. Gozdnogojitven[ cilj v obliki
nekega statičnega in namišljeno optimalnega stanja je
nesprejemljiv.
Ker imamo opravka z zelo kompleksno in stalno
sp reminjajočo se realnostjo, je edina rešitev optimiranje sedanjega (tekočega, prehodnega) upravljavskega
procesa. Rezultat tega pa je prav fleksibilnost {prilagodljivost), tj. tista samoorganizacijska sposobnost, ki
je značilna za odprto evolucijo. Na tem s loneč koncept
načrto vanja je neke vrste koevolviranje z naravo gozda
in družbenega okolja, če pod tem razumemo neprestano
reševanje problemov pri gospodarjenju z gozdovi in
iskanje boljših rešitev.
Kreativni smo le, če sprejmemo pravila igre evolucije v gozdu in v njegovem družbenem okolju, sicer
smo, kot navajata Eigen in Winkler (1996), moteči
element. Bistveni sestavni del takšnega fleksibilnega
upravljavskega procesa so tudi gozdnogojitveni cilji.
Preobrat v našem razmišljanju od načrtovanja statičnih stmktur (gozdnogojitvenih ciljev) k optimiranju
upravljavskega procesa je mogoče dodatno pojasniti s
pomočjo evolucijske spoznavne teorije.
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Spoznavna teorij a je z o bj ektivističnega stališča
teorija napredka v spoznavanju, torej, teorij a kritične
diskusije, ocenjevanja in preverjanja domnevnih teorij,
pa tudi konkretnih rešitev problemov (POPPER 1998).
Znanost se namreč začenja s problemom in napreduje h
konkurenčnim teorijam, ki jih kritično presoja. Cilj kriti čne presoje je odkrivanje in eliminacija napak (zmot),
je neke vrste darwinističen izbor (selekcija). Nove
rešitve peljejo k novim problemom in s tem vplivajo
na nadaUnji potek evolucije. V dinamiki bioloških procesov ni problemov, ki bi bili rešljivi enkrat za vse
večne čase, ampak imamo opravka z neko dinamično
razvijajočo se problematiko.
Temeljni potek dogodkov po evolucijsko-spoznavni
poti prikazuje naslednji Poppe1jev ( 1998) model:
_

_ .,.. P, -

PR

_ _.,.. EN

_ _.,..
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p 1' p 2 problem
prehodna rešitev
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Ker pa gre vedno za mnogoterost (nmoži co) raziskovanih variantnih rešitev, je pravilno, če model poteka
dogodkov zapišemo v n.-aslednji obliki:

.... PR 1

-r,

---.

.... PR -• EN
2

-

J

Pz

-

V tej obliki je naša shema primerljiva z
mehanizmom mutacij (PR1 do PR.)
in selekcije (EN).
Reševanje problemov napreduje tako, da se nove
rešitve poskusno razvijejo in kontrolirajo skozi eliminacijo napak. V našem primeru je zadnja instanca
eliminacije napak oziroma preverjanja ustreznosti gozdnogojitven ih ciUev in ukrepov praksa pri gospodarjenju z gozdovi s kritično spremljavo gospodarjenja
in razvoja gozdov.
Rešitev nekega problema (P 1) vodi k novemu problemu (PJ Nastop nove problemske situacije v naravi
lahko opišemo kot premeno oziroma spremembo ekološke niše, spremembo v okolju. Z dejstvom, da vsaka
sprememba organizma (po analogiji tudi gozda) ali
njegovega okoUa ustvari nove probleme, je pojasnjeno
nepojmljivo bogastvo vedno prehodnih (začasnih)
rešitev (POPPER 1998). Takšno je pač življenje. Prav
takšen z načaj zača sn e oziroma prehodne rešitve imajo
tudi naši gozdnogojitveni cilji in ukrepi kot sestavni del
neodarwin i stičnim
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kibernetskega upravljavskega procesa pri načrtovanju
razvoja gozdov in gospodarjenja. So rezultat stalnega
procesa učenja v dialogu z gozdom in družbenim okoljem ter prilagajanja novo nastalim ali na novo spoznanim razmeram. Zavedati se moramo, da živimo in
delamo z objekti v stalno s preminjajoči se realnosti,
posledica tega pa so pač večno prehodne rešitve.
Teoretsko razlago spremenjene paradigme oziroma
prehoda od statičnih struktur k dinamiki razvojnih
procesov bom ilustriral z dvema primeroma izven naše
stroke:
- Vse do šestdesetih let 20. stoletja, so v podjetniškem planiranju in menedžmentu prevladovale okorne
metode (JANTSCH 1992, MALIK 1996). Model
podjetja je bil, karikirano po Jantschu ( 1992) »stroj
za pridobivanje denarja«. S pomočjo anticipiranja
in ekonometrije so si izbrali nek cilj v prihodnosti kot
fiksno strukturo, h kateri so težili z linearno ekstrapolacijo procesov iz preteklosti. Glede na zelo spremenUive razmere, v katerih podjetje deluje, imenuje
DUNN (v: JANTSCH 1992) tak postopek »utopijsko
konstruiranje«. Na podlagi dosežkov v sistemski
teoriji, kibernetiki, teoriji evolucije in evolucijski
spoznavni teoriji je prišlo do korenitih sprememb v
vzorcih razmišljanja. Za model podjetja so prevzeli
model živega sistema s sposobnostjo preživetja
(Beer v: JANTSCH 1992 in MALIK 1996). Zače li
so se zgledovati po naravnih sistemih z visoko stopnjo kompleksnosti in samoorganizacije. Nastale so
visoke šole, ki posebej razvijajo evolucijsko načrto
vanje (planira[\je) in evolucijski menedžment.
-Na ze lo dinami č ne m, izobraževalnem področju bi
danes redko komu prišlo na misel, da bi statično fiksiral (optimira!) konkretne učne vsebine (neke vrste
optimalen učni načrt) in da ne bi upošteval procesa
stalnega inoviranja znanja (fleksibilnost!) v smislu
izreka: >>Učiti se učiti (Lernen zu lernen).« Če se
vrnemo k prejšnjemu primem, ugotovimo, da tu nima
smisla optimirati neke fiksne organizacijske strukture podjetja, saj jo lahko čas (razvoj) hitro povozi,
ampak organiziranost, ki mora spretno reagirati na
izzive časa (razvoja). V obeh primerih gre za ustvarjalen evolucijski proces (za samoorganizac ijo). Ta
primera sta bila navedena z namenom, da bi se zamislili v nujnost spremenjenega načina razmišUanja pri
gozdnogospodarskem načrtovanju .
S prehodom od optimiranja določenih struktur (ciljnih stanj) na optimiranje upravljavskih procesov
gozdarji tako rekoč ponovno odkrivamo pri nas že znan
koncept nač1tovanja, ki ga sedaj označujejo številni
GozdV 59 (2001) 5-6
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sinonimi: kontrolna metoda (prvoten naziv), načrtova
nje na principih dinamičnega usmetjanja (kontrole) razvojnih procesov, adaptivno (ptilagodljivo) načrtovanje,
organsko-probabilistično načrtovanje, ekosistemsko
načrtovanje (ekosistemski management). Smiselni so
tudi sinonimi: evolucijsko ali evoluciji ustrezno načr
tovanje, odprto načrtovanje (za razliko od zaprtega v
telmiki).

V primerjavi z ekonomisti, ki so krenili na to pot
šele pred nekaj desetletji, imamo lahko prijeten obču
tek, da so stari gozdatji (Gumaud, Biolley, pri nas
Scholl mayer) že pred več kot 1OO leti. ko še ni bilo
sistemske teorije, kibemetike, neodanvinistične razvojne teorije in znanosti o gozdnih ekosistemih, intuitivno prišli do enakih spoznanj in začeli razvijati idejo
kontrolne metode v gozdnogospodarskem načrtovanju.
Po drugi strani pa niti ni čudno, da se je ideja kontrole pojavila prav pri načtovanju v gozdu, saj nima
pravzaprav nihče opravka s tako izjemno kompleksnim
naravnim sistemom.
4 STATIČNO ALI RAZVOJNO POJMOVANJE
GOZDNOGOJITVENIH CILJEV
Klasičen primer statičnega pojmovanja ciljev je teorija o normalnem gozdu. Za našo razpravo so posebej
zanimive tako imenovane normale za prebiralni gozd

(MILETIC 1954). Profesor Klepac (1997) uporablja

zanje včasih celo naziv optimale. Gre za model normalne oziroma optimalne stmkture prebiralnega gozda,
ki naj služi kot cilj gospodarjenju. V Mileticevi (1954)

knjigi sem naštel podrobno opisanih kar 17 normal najrazličnejših avtorjev (Francozov, Švicarjev, Hrvatov,
Srbov, med njimi je tudi Hufnagl). Poskusi oblikovanja
takih nonnal (optima!) so se nadaljevali tudi kasneje.

vendar tudi najnovejši ne morejo prikriti svojega statičnega značaja. Njihova edina uporabna vrednost je, da
nam služijo kot eden od pripomočkov pri prevetjanju
stanja gozdov v pogledu trajnosti. Ob statičnem značaju
teh normal (optima!) kaže pomisliti na znano tezo v
strokovni literaturi, po kateri je prebiralna zgradba v
naravi prehodnega značaja, njeno umetno vzdrževanje
pa zelo težko ali celo nemogoče.
V pravilniku definirani pojmi: dolgoročni gozdnogojitveni cilj s predvidenim časom, v katerem naj bi
bil dosežen, optimalen model oziroma idealno stanje
gozda nedvomno predstavljajo statično in vsaj relativno
končno stanje, ki je glede na odprto evolucijo (razvoj)
gozda in družbenega okolja nesprejemljivo.
V praksi gozdnogospodarskega načrtovanja predstavljajo gozdnogojitveni cilji in ukrepi vzajemno
povezano celoto (sistem upravljanja oziroma soupravGozd V 59 (2001) 5-6

lj anja gozda v njegovem razvoju), zato se statično pojmovanJ·e gozdnogojitvenega cilja v neki meri prenaša
tudi na gozdnogojitvene ukrepe.
Cilje gospodarjenja z gozdovi in preko teh tudi gozdnogojitvene cilje ter gozdnogojitvene ukrepe moramo
videti v izkoriščanju možnosti, kijih nudi razvoj gozdnih ekosistemov in njihovega družbenega okolja.
Modeli ciljnih gozdov (gozdnogojitveni cilji) nastajajo
razvojno (evolucijsko), tako kot nastajajo tudi zahteve
in pogoji zanje. Iz tega izhaja naslednjn razvojna definicija za ciljni gozd:
Ciljni gozd je miselni model gozda, ki v določenem prostoru in času v največji možni meri ter
gospodarno zadovoljuje družbene potrebe (GAŠPERŠIČ 1989).

Ciljni gozd je torej umetnost možnega v nekem času
ln prostoru, saj ne moremo početi ničesar izven mej
realnih možnosti, te pa nastajajo z razvojem v gozdu
in v njegovem družbenem okolju. O tem se lahko
prepričamo, če se z razmišljanjem po retrospektivni
poti podamo v preteklost pri gospodarjenju z gozdovi.
Pomislimo npr. na realno oviro, ki jo še vedno predstavlja posestna meja v drobnolastniškem gozdu (t. i.
parcelno gospodarjenje).

Ker imamo opravka z načttovanjem v evolucijskih
sistemih (sistemih sprememb),je treba upoštevati spremembe, ki jih prinaša razvoj,jih tudi vnaprej predvideti
in se na ta način vključiti v sooblikovanje prihodnosti.
Kreativnost namreč ni nobeno stanje, ampak z razvojem gozda in družbenega okolja povezan proces.
Nikoli vnaprej ne vemo, koliko časa bo nek cilj aktualen. Ob obnovah gozdnogospodarskih načrtov ciljev
nikoli nekritično ne prevzemamo.
5 CILJ POTREBUJEMO NA ZAČETKU POTI,
KONCA NI. SAJ JE PRIHODNOST (RAZVOJ)
ODPRTA

V odprti obliki načrtovanja sta tako kot v vsaki
odprti evoluciji cilj in smoter na začetku in ne na koncu
poti (JANTSCH I 992). Cilj potrebujemo na

začetku.

za dobro usmerjeno in organizirano delo. Gozdnogojitveni cilj je model gozda, po katerem delamo sedaj,
in ne nekaj, kar naj bi nastalo v neki odmaknjeni
prihodnosti. Tu je eden bistvenih nesporazumov pravilnega pojmovanja gozdnogojitvenih ciljev.
S ciljem. ki naj bi bil realiziran čez 80. 100. 120 let,

se uveljavlja neke vrste teleološki pristop, načrtovalen
proces pa ostaja neorganiziran za akcijo v sedanjosti.
Med nečim, kar naj bi nastalo čez mnogo let, in konkretnim (realnim) modelom za delo danes je velika
razlika. Dejstvo je, da imamo in bomo imeli opravka z
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antropogeno spremenjenimi gozdovi. Z zagledanostjo
v nekaj dolgoročnega, namišljeno optimalnega ali celo
idealnega lahko prezremo možnosti, ki jih za oblikovanje in razvoj nudijo gozdovi in procesi v njih danes.
Prav v tem pa je velika prednost operativnih gozdnogojitvenih ciljev.
Pri tehničnih sistemih je drugače. Cilji (modeli,
načrti bodočih sistemov) doživijo na zaključku poti
svojo materialno realizacijo. Razvoj se tu kaže v nastajanju vedno novih sistemov, ko obstoječi zastarijo
(pomislite npr. na osebne avtomobile).
Evolucijski sistemi so s svojim razvojem odprti v
prihodnost, zato moramo imeti cilj na začetku poti in
ga skladno z razvojem gozda in njegovega družbenega
okolja, vključno z razvojem našega znanja o gozdu,
skrbno prilagajati, torej imeti možnost sooblikovanja
prihodnosti.
6 OBLIKOVANJE GOZDNOGOJITVEN IH CILJEV
JE STVAR DOBRO PREMIŠLJENIH ODLOČI
TEV- POSTOPEK, KI GA MOČNO PODCENJUJEMO

Temeljni vzrok za to je napačno pojmovanje gozdnogojitvenega cilja. Le kdo naj bi resno, poglobljeno
in odgovorno razmišljal o nečem, kar naj bi nastalo čez
80, 1OO let? Zato s takšno lahkotnostjo, kar mimogrede,
zapišemo gozdnogojitveni cilj in skoraj ne pomislimo,
da gre za temeljno odločitev pri oblikovanju gozdov
v gospodarskem razredu v območju, ki po površini
pogosto presega 10.000 ha. Mislim, da bi se morali tu
zgledovati npr. po gradbenikih. Kar pomislimo, koliko
dela in odgovornosti je vloženo že v načrt za navadno
stanovanjsko hišo, ki se po vrednosti še zdaleč ne more
primerjati s tisoči hektarov gozdov v nekem gospodarskem razredu.
V ozadju kratkega zapisa, ki v gozdnogospodarskih
načrtih označuje gozdnogojitveni cilj (miselni model
mnogonamenskega gozda), bi morala biti vsestranska
in poglobljena presoja, po pomenu podobna tisti pri
projektiranju tehničnih sistemov.
Oblikovanje gozdnogojitvenega cilja je sinteza, kjer
upoštevamo:
- stanje gozdov gospodarskega razreda v širšem smislu,
vključno z njihovimi ekološkimi posebnostmi, razvojno naravnanostjo ter omejitvami (ovirami), ki jih
predstavlja določena posestna struktura;
- gozdnogospodarske cilje, ki integrirajo družbene potrebe in gozdnogospodarske možnosti;
- načelo trajnosti, v praktični obliki zahteve za stabilnost in zanesljivost funkcioniranja tega gozdnega
ekosistema;
266

- ekonomske možnosti.
Nujno je razmišljanje o variantah in izbor najustreznejše. Cilj mora biti realen, tj. oblikovan v mejah
realnih možnosti, sicer je neuporaben, tako kot je
neuporaben načrt za stanovanjsko hišo, ki bistveno
presega naše možnosti. O realnosti gozdnogojitvenih
ciljev moramo razmišljati zelo konkretno: vprašati se
moramo tudi, ali lahko oblikujemo in vzdržujemo mladostno fazo po drevesni sestavi in kakovosti, kot je predvidena s ciljem, upoštevajoč dejstvo, da teh negovalnih del ni mogoče odlašati v prihodnost. Žal moramo
biti realni tudi pri uresničevanju zahtev za stabilnost
in zanesljivost funkcioniranja gozdov. Z odločitvijo o
realnem gozdnogojitvenem cilju smo v mejah možnosti
(in nič več) hkrati vgradili tudi elemente za stabilnost in
zanesljivost funkcioniranja gozdov določenega gospodarskega razreda.
Tako imenovani dolgoročni gozdnogojitveni cilji
so po zahtevnosti pogosto oblikovani nerealno, saj se
po njih ne dela, ampak so le utvara v oddaljeni prihodnosti.
7 OD FUNKCIJE GOZDNOGOJITVENEGA
CILJA K NJEGOVEMU PRAVILNEMU POJMOVANJU
Natančen vpogled v konkretne funkcije gozdnogojitvenega cilja pri raznih presojah in odločitvah lahko
zelo prispeva k njegovemu pravilnemu pojmovanju.
Adaptivno pojmovani gozdnogojitven} cilj je model za
delo danes in v nedoločeni prihodnosti, je torej operativni (delovni) model, ki se direktno uporablja, uveljavlja kot vodilo, podobno kot gradbeni načrt pri gradnji
stanovanjske hiše, seveda v mehkejši obliki. Končno pa
tudi sam pojem gozdnogojitveni cilj označuje njegov
ožji (konkreten) delovni, tj. gozdnogojitveni značaj,
ne pa nekega pričakovanega stanja v odmaknjeni prihodnosti. Da bi razumeli, kako tak cilj deluje, se moramo
po analogiji postaviti v položaj gradbenika izvajalca
na gradbišču, ki ima kar naprej v rokah načrt (model
stanovanjske hiše = cilj) ter meter in druge merilne
pripomočke. Iz načrta dobi vse potrebne dimenzije,
materiale v postopku izgradnje in podobno. Za razliko
od gradbeništva se gozdnogojitveni cilj le uporablja,
uveljavlja, namesto realizira. To tudi zato, ker imamo
v večini primerov gozd že tu, za razliko od tehničnega
objekta (npr. stanovanjske hiše), ki nastaja na novo in
ki se dejansko realizira.
Da bi pojasnili sporno razlikovanje med uporabo in
realizacijo gozdnogojitvenega cilja, je nujno na kratko
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prikazati njegovo funkcijo v procesih presoje in odlopri:
- načrtovanju;
- izvedbi načrtovanega (pri odkazovanju drevja za
posek, gojitvenih delih itd.);
- kontroli (nadzoru) pravilnosti izvedbe;
- preverjanju uspešnosti preteklega gospodarjenja
ob obnovah načrtov.
- Z vzporeditvijo dejanskega stanja gozdov gospodarskega razreda, strukturiranega po razvojnih fazah in
naprej po najrazličnejših infmmacijah z gozdnogojitvenim ciljem (modelom ciljne ga stanja), lahko pri
načrtovanju najprej presojamo in nato tudi odločamo,
kaj je treba narediti v sestojih, upoštevaje pri tem
njihovo usmerljivost in racionalnost poseganja, ter v
veliki meri tudi, kako to narediti. Podrobneje o tem
procesu presoje in odločanja glej v Gašperšič (1989,
1995 oz. 1997).
- Pri izvedbi načrtovanega (odkazovanju drevja za
posek, gozdnogojitvenih delih) nam gozdnogojitveni
cilj služi kot konkreten model za oblikovanje sestoj ev
po horizontalni strukturi, drevesni sestavi in načinu
mešanja, kakovosti.
- Gradbeniki s pomočjo načrta natančno preverjajo
izvedbo. Nam v ta namen služi gozdnogojitveni cilj.
Pomislimo, kako neobhoden je gozdnogojitveni ci li
pri presoji pravilnosti izvedbe v raznih konfliktnih
situacijah, ki postajajo zaradi občutljivosti javnosti
do posegov v gozdovih vedno bolj pogoste. V takih
primerih se radi postavimo v fonnalen položaj, daje
bilo vse narejeno po potrjenih načrtih, katerih bistveni
del so tudi gozdnogojitveni cilji. Zaradi napačnega
pojmovanja gozdnogojitvenih ciljev jih naša interna
pa tudi inšpekcijska kontrola v ta namen žal skoraj ne
uporabljata, sicer pa jih zaradi nerealnosti, ker niso
predvideni kot delovni cilji, tudi ne moreta uporabljati. Pogosta so očitna razhajanja, ko je z gozdnogojitven im ciljem v načrtu, vključno v gozdnogojitvenem načrtu, npr. predvidena razgibana skupinsko
raznodobna zgradba sestojev, medtem ko je odkazilo izvedeno v obliki velikopovršinskega uvajanja
sestoj ev v obnovo in nagle dinamike obnavljanja.
To navajam le kot primer, ki dokazuje, daje s pomočjo operativnega gozdnogojitvenega cilja mogoče
in potrebno po vsebinski oziroma kakovostni plati
kontrolirati izvedbo. Namreč ni resnega načrtovanja
brez kontrole izvedbe. Toleriranje resnih napak pri
izvedbi ali celo odsotnost nadzora povratno zelo prizadene avtoritativnost in celo smiselnost načrtova
nja.
čanja
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- Gozdnogojitveni cilj, čeprav adaptiven (preboden),
nam omogoča presojo premikov v razvoju gozdov
konkretnega gospodarskega razreda po drevesni sestavi, kakovosti, sestojni zgradbi, razmerju razvojnih faz, lesni zalogi itd. v ciljno smer in s tem oceno
uspešnosti preteklega gospodarjenja z gozdovi ob
obnovah načrtov.
8 ADAPTIRANJE GOZDNOGOJITVENIH CILJEV NA NOVE RAZMERE

Nasprotujem brezglavemu spreminjanju gozdnogojitvenih ciljev, če so domišljeno postavljeni, nujno pa
je preveriti njihovo ustreznost, in to po istih kriterijih
kot pri njihovem oblikovanju. Postopek je enostaven,
naslanjamo se na realne pogoje in možnosti ter na najnovejše znanje o gozdu. Aktualnost (ustreznost) gozdnogojitvenih ciljev traja dalj časa, za nekatere gozdove tudi več desetletij, ne smemo pa jih nekritično
sprejeti, ne da bi jih preverili. Cilj se pač nanaša na neko
nedoločeno, >~le relativno predvidljivo prihodnost«, za
katero pa nikoli ne vemo, kakšna bo. Nikoli ne izključujemo neprijetnih presenečenj pa tudi zablod pri sicer
premišljenem delu in novih spoznanj, ki nam argumentirano kažejo na drugačno rešitev za gozdnogojitveni
cilj. V naštetem so dodatni razlogi, da moramo gozdnogojitvene cilje pojmovati adaptivno (spremenljivo).
9 ZAKLJUČKI

- Zaradi napačno zamišljenih in posledično tudi slabo
oblikovanih gozdnogojitvenih ciljev je celoten proces
presoje in odločanja pri načrtovanju, izvedbi in nadzoru manj učinkovit. Na vseh teh področjih lahko presojamo in odločamo na podlagi vzporeditve nekega
dejanskega stanja gozdov z referenčnim (modelnim)
stanjem, ki ga lahko predstavlja le operativni gozdnogojitveni cilj, sicer ostajajo celotno načrtovanje,
vključno z gozdnogojitvenim, izvedba in nadzor brez
konkretnih meril, brez ustreznega delovnega modela.
Da je stvar res takšna, sva se s prof. M. Katarjem
lahko zelo konkretno prepričala pri pregledu območ
nih gozdnogospodarskih načrtov. Pogosto sva namreč
naletela na popolno neskladnost med stanjem gozdov
v gospodarskem razredu, gozdnogojitvenim ciljem,
smernicami (načrtovanimi ukrepi), etatom ter načr
tovanimi gojitvenimi deli, kar je med drugim posledica neustrezne presoje in odločanja pri načrtova
nju. To sva zapisala v posamezna poročila o območ
nih načrtih in v zaključno poročilo (GAŠPERŠIČ 1
KOTAR 1986). Do podobnih ugotovitev sem prišel
tudi pri pregledu številnih načrtov gospodarskih enot
iz raznih območij v Sloveniji.
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- Pojem >>obdobje za doseg ciljnega stanja« (VESELIČ
1 GOLOB 1994), ki je tudi predpisan s Pravilnikom
o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih,
si zasluži več pozornosti. Dejstvo je, da so tudi manj
zahtevna ciljna stanja (po drevesni sestavi, načinu
mešanja, sestojni zgradbi, kakovosti) v gospodarskem
razredu praviloma dosegljiva šele v času dolžine proizvodnega (obratovalnega) obdobja. Po mnenju Veseli ča in Goloba (1994) je to tudi časovni horizont, za
katerega naj bi opredeljevali gozdnogojitvene cilje.
Postavimo se v situacijo tistega, ki naj v načrt zapiše
gozdnogojitveni cilj, ki bo dosežen čez 80, 100, 120
let, tem bolj če se hkrati zaveda dinamike v razvoju
gozda, družbenega okolja (ki je hitrejša) in končno
tudi našega znanja in novih spoznanj o gozdu. V še
bolj nerodni situaciji se bo znašel ob obnovi tega
načrta. Ali naj od prej določenega obdobja preprosto
odšteje 1Olet? Tisti, ki bodo morali načrtovati po tem
pravilniku, bodo gotovo razmišljali o (ne)smiselnosti
takega ravnanja. V tako dolgih časovnih obdobjih se
spremenijo celo temeljne doktrine pri gospodarjenju z
gozdovi, kaj šele gozdnogojitveni cilji. Pomislimo, do
kakšnih temeljnih zasukov je prišlo pri gospodarjenju
z gozdovi v Sloveniji v zadnjih 50 letih, prihodnost
pa bo najbrž še bolj dinamična. Čim pa pomislimo
na kakršnokoli spreminjanje tako zamišljen ih ciljev,
za kar je zelo veliko motivov, smo takoj pri edini
alternativi, pri razvojno (prehodno, spremenljivo)
pojmovanih gozdnogojitvenih ciljih, s čimer pade
tudi teza o enotuih gozdnogojitvenih ciljih in smernicah (ukrepih) ne glede na sektor lastništva. Zagotovo
pa bi bilo neustrezno, če bi ostali pri pojmovanju
ciljev po pravilniku in jih hkrati še spreminjali.
- Trditev pristašev nespremenljivih in enotnih gozdnogojitvenih ciljev, da se številne razlike, posebnosti, v
bistvu različne možnosti za razvoj pokažejo v različ
nih obdobjih za doseg enotnih ciljev po gospodarskih razredih (VESELIČ 1 GOLOB 1994) je nesprejemljiva. Najbolj tipične so razlike, ki jih za gozdnogojitvene cilje predstavlja skrajno razdrobljena
zasebna posest, ki v Sloveniji prevladuje. Kdo lahko
ignorira temeljno oviro, ki jo gospodarjenju z gozdovi objektivno predstavlja posestna meja (parcelno
gospodarjenje) v drobnolastniškem gozdu? Ignoriranje številnih razlik in individualnosti pelje v unificiranje (enotni gozdnogojitveni cilji in smernice)
in šabloniziranje, v naspro~e z »evoluciji ustrezno
obravnavo« že pri načrtovanju. Če se celo kapitalne
razlike lahko »stlačijo« v okvir istega cilja in smernic
(ukrepov), čemu bi se potem trudili z diferenciranjem
ciljev in ukrepov v detajlu (pri gozdnogojitvenem
2GB

načrtovanju)?

Namen diferenciranja pa je v izkorimožnosti, ki jih dajejo zelo različen razvoj
gozdov in prav tako različne razvojne poti v družbenem okolju. Ali ni čudno, da ekosistemske posebnosti v naravi gozda upoštevamo (spoštujemo), nekaj
sistemsko analognega in enako vplivnega v družbenem okolju pa ne?
- Zamisel in oblikovanje gozdnogojitvenih ciljev, tega
temeljnega elementa pri načrtovanju razvoja gozdov,
kot je predvideno s pravilnikom, ima širše implikacije, ker negira koncept načrtovanja na principih kontrole, tj. na podlagi stalnega učenja in iskanja boljših rešitev, analogno aktivni vlogi evolucije. Takšna
miselnost negira temeljne kakovostne zahteve pri
načrtovnnju v kompleksnih evolucijskih sistemihfleksibilnost in adaptivnost. Če upoštevamo Jantscha (1992) in našo zapriseženost ideji sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi (celo v Zakonu o gozdovih
in v Programu razvoja gozdov v Sloveniji), potem ni
nič takega, kar si bolj zasluži oznako »So naravno in
hkrati kreativno« pri gozdnogospodarskem načrto
vanju in gospodarjenju z gozdovi sploh, kot neprestano učenje v dialogu z gozdom in družbenim okoljem ter stalno preverjanje našega ravnanja, kar je
bistvo kontrolne metode. Brez te spoznavne funkcije
je načrtovanje v izjemno kompleksnih gozdnih ekosistemih brez moči. Tako koncipirano načrtovanje
je odlično sredstvo in pogoj za razvijanje kritičnega
načina razmišljanja in s tem oblikovanja gozdarskega
strokovnjaka.
-·Na ključnem področju, ki je predmet te kritične razprave,je Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih izdelan v nasprotju z Zakonom o
ščanju

gozdovih (Ur. list, št. 30, 1993).
- Ironija posebne vrste je, da prihaja ta miselnost iz postojnskega gozdnogospodarskega območja. Ob tem je
lahko vsem v opozorilo in nauk znana misel iz uvoda
h gozdnogospodarskemu načrtu za snežniške gozdove, sestavljenim pod vodstvom H. Schollmayerja
(1912), ki za tisti čas naravnost neverjetno sledi
evolucijsko-spoznavni miselnosti:
»Z gozdnogospodarskim načrtom zasnovano
gospodarjenje z gozdovi ne smemo sprejeti kot zaključeno in nespremenljivo delo, ampak ga je treba
tako v njegovih temeljnih načelih kakor tudi v posameznih delih v skladu s časom stalno razvijati in
prenavljati. Vsako ureditev kot podlago za usmerjanje gospodarjenja z gozdovi moramo razumeti
v stalnem razvoju, podvržena je stalnim spremembam.«
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- Polemika o enem ključnih vprašanj gozdnogospodarskega načt1ovanja in gospodarjenja z gozdovi v
Sloveniji traja že 15 let. Na opozorila in argumente
ni nihče odgovmjal, pripombe oz. umenje Oddelka
za gozdarstvo BF na osnutek pravilnika niso upoštevali in sporni koncept preprosto predpisali. Tu gre
za razhajanje v vrhu stroke, z MKGP in Zavodom za
gozdove na eni strani in šolo (Oddelkom za gozdarstvo in gozdne vire na BF) na drugi strani. Ob tem
je n·eba spomniti na vlogo, ki jo je odigral Oddelek
za gozdarstvo BF pri zadnj ih dveh obnovah območ
nih gozdnogospodarskih načrtov v Sloveniji, kjer gre
nedvonmo tudi za številne pridobljene izkušnje.
- Ta tematikaje za gospoda~jenje z gozdovi v Sloveniji
tako pomembna, da si zasluži obravnavo v okviru
gozdarskih študijskih dni ali posebnega seminatja.
Čas je, da si ustvarimo jasno predstavo o konceptu
načrtovanja sonaravnega gospodmjenja z gozdovi in
zanj v okviru obstoječe kadrovske strukture ustvarimo tudi ustrezne organizacijske pogoje.
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Novice z Gozdarskega inštituta Slovenije
Letošnje poletje in prihajajoča jesen sta bila za Gozdarski inštitut Slovenij e izjemna. Poleg rednega terenskega dela smo i11tenzivno delali na prijavah različ
nih domačih in mednarodnih projektov ter na pripravi
delavnic in znanstvenih srečanj .
V okvim ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2001 -2006 smo pripravili večje
število predlogov projektov. Sodelavci Gozdarskega
inštituta Slovenije so se udeleževali tudi pripravljalnih
srečanj za pripravo projektne dokumentacije za prijavo
projektov 5. okvirnega programa EU (rok: 10.-15. 1O.
2001 ). Tako smo sodelovali pri prijavi naslednjih projektov:
1) Carbon Sink Strengh of Beech in the Changing
Environment: Experimental Risk Assessment of
Mitigation by Chronic Ozone Impact. Projekt se
prijavlja v okviru 5. okvimega programa EU, tematski program Energija, okolje in trajnostni razvoj,
KA: Globalne spremembe, klima in biodiverziteta.
Koordinator je Tehnična univerza v Freisingu.
2) Kvaliteta življenja in ravnanje z življenjskimi viri.
Projekt se prijavlja v okviru 5. okvirnega programa
EU na tematiko mednarodnih provenienčnih poskusov z bukvijo. Obstajajo torej velike možnosti za
intenziviranje raziskav, vezanih na bukev in bukove
gozdove.
3) Povabili so nas tudi k sodelovanju v okviru 5. okvirnega programa EU z naslovom PINE - Prediciting
Impact in Natural Environment, tematsko se projekt
uvršča v tematski program Energija, okolje in traj nostni razvoj. Raziskave s področj a palinologije,
dendrokronologije in lesne anatomije bodo potekale v Triglavskem narodnem parku, koordinator je
finska univerza v Ouluju.
4) Pripravljamo predlog za sodelovanje še pri dveh
projektih EU: ALCAWO in SUFFICE.
V oktobru pripravljamo na Gozdarskem inštitutu
Slovenije kar tri pomembne dogodke: eno znanstveno
srečanj e in dve delavnici na terenu.
V četrtek, 18.1 O. 200 1, organizirata Zveza gozdarskih društev in Gozdarski inštitut Slovenije znanstveno
srečanje z naslovom Pr ou čevanje ogroženosti živalskih vrst na primeru di vjega petelina. Na srečanju bodo
predstavljeni rezultati projekta Ogroženost di vjadi in

drugih prostoži več i h živali v gozdnih ekosistemih in
krajinah. Osrednji cilj projekta je bil preu čiti ogroženost izbranih skupin gozdne favne in poiskati ukrepe za
njihovo zaščito. Projekt je bil izpeljan v tesnem sodelovanju z različnimi inštitucijami: GIS, Biotehniška
fakulteto, Prirodoslovnimmuzejem Slovenije, SAZU,
ZGS in drugimi.
Prav tako v četrtek, Il. 1O. 200 l, organizira Zavod
za gozdove Slovenije, OE Brežice, v sodelovanju s CE
ZGS in GIS delavnico z naslovom Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo, ki bo potekala na področju
KE Kostanjevica. Predvidena je udeležba 60 do 80
revirnih gozdarjev iz OE Brežice, nekaj iz OE Novo
mesto, večine vodij odsekov za gojenje gozdov in nekaj
inšpektorjev.
Dva dni pred obema dogodkoma, 9. 10.2001 , bomo
v sodelovanju z Zavodom za gozdove organizirali 5.
delavnico javne gozdarske službe z naslovom Raziskave gozdnih ekosistemov na območju Mošenika pri
Kočevski Reki. Na delavnici bodo predstavljene raziskave rasti ščnih razmer (geologija in tla), vegetacije,
prirastnih znači lnosti dreves in gojitvene problematike
na izbranih rastiščih. Delavnica je zamišljena kot izmenjava znanj, ki služijo kot podlaga za načrtovanje in
reševanje gozdnogojitvene problematike v konkretnih
razmerah.
Sodelavci inštituta so se kljub fi n ančn im težavam
udeležili nujnih srečanj v tujini. V okviru projekta
NAT-MAN se je vodja projekta doc. dr. H. Kraigher
udeležila srečanja organizacijskega odbora projekta, ki
je bilo v začetku avgusta v čeških pragozdovih. Med
drugim so se dogovorili za več izmenjav delovnih obiskov.
Projekt EUFORGEN aktivno teče in posledica tega
so številna srečanj a in delovni sestanki. Tako smo se
predstavniki GIS maja udeležili srečanja Mreže za plemenite listavce na Irskem. Junija smo pripravili poročilo in se udeležili srečanja Mreže za sestojne (socialne)
listavce (bukev in srednj eevropske hraste) na Norveškem. Septembra pa smo pripravili poro č ilo za dmgo
srečanje Mreže za iglavce v Španiji. Če bodo finančna
sredstva dopuščala, se bomo predstavniki GIS oktobra
udeležili sestanka Mreže za topole na Hrvaškem, kjer
se bomo pogovarjali o skupnem raziskovalnem delu.
Tom Levanič
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Aktu ..
BF- Oddelek za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire
Določen rok za dokončanje višješolskega študija

Veliko zanimanje za gozdarski študij

gozdarstva
Kot je znano, že nekaj let ni več višješolskega študija gozdarstva, nadomestil ga je triletru visokošolski
strokovni študij. Absolventom višješolskega študija
je bila dana možnost, da še končajo ta študij ali pa
nadaljujejo s študijem na visokošolski strokovni ravni.
Zakon pa ni izrecno določal, do kdaj je še mogoče
končati višješolski študij. To pa je zelo pomembno
tudi za okoli 120 absolventov višješolskega študija
gozdarstva, med njimi največ izrednih, ki so zaposleni
kot revirni gozdarji na Zavodu za gozdove Slovenije.
Biotehniška fakulteta se je že pred skoraj dvema letoma
odločila, da bo izdajala višješolske diplome do 30. septembra 2002. Letos poleti pa je Državni zbor RS sprejel
dopolnitve zakona o visokem šolstvu, s katerimi je
določil30. september 2002 kot zadnji rok, do katerega
je mogoče diplomirati na nekdanjem višješolskem študiju.

Tudi v novem študijskem letu je zanimanje za gozdarski študij veliko. Na univerzitetnem študiju gozdarstva je bilo razpisanih 40 mest, prijavilo pa se je 72
kandidatov. Vlada RS je vpis omejila na 40 in prav
toliko kandidatov je bilo na študij tudi sprejeto. Še
večje pa je zanimanje za visokošolski strokovni študij,
za katerega je bilo razpisanih 45 mest. Prijavilo se je
177 kandidatov, vpisna služba univerze pa je na koncu
odobrila vpis 49 kandidatom.
Iztok Winkler

-
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Gozd in gozdarstvo v
strank

domače

političnih
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programih slovenskih parlamentarnih

Jože KOZJEK*
UVOD
Nova pol iti čna oblast, ki je bila izvoljena 15. oktobra 2000, je dobila končno podobo. Razme1je strankarskih sil v parlamentu in koaliciji je razporejena,
dolžnosti in naloge, ki čakajo politike, so številne in
zahtevne. Obenem pa slovenska javnost opazuje uresničevanje tistega, kar so posamezne stranke obljubljaJe v predvolilni kampanj i. Tisti, ki se ukvarjamo z
gozdovi in gozdarstvom, pa smo bili najbrž pozorni
predvsem na področje, ki nam je domače, in tako ocenjevali realnost izvedbe oz. samo vsebino političnih
obljub, ki neposredno ali posredno zadevajo slovenske
gozdove in gozdarstvo.
Članek poskuša pregledno in izčrpno prikazati
mesto, vrsto in značaj političnih obljub, ki se predvsem
neposredno navezujejo na slovenske gozdove in goz-

* J. K., Turnše 3, 1233 Dob pri Domžalah, SLO
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darstvo v veljavnih političnih programih strank, ki so
po volitvah zasedle parlament.
Članek je pravzaprav vsebinsko dopolnjena seminarska naloga z istoimenskim naslovom pri predmetu
gozdarska politika visokošolskega strokovnega študija
gozdarstva na Biotehniški fakulteti.
OBRAVNAVANE POLITIČNE STRANKE
Članek obravnava vlogo gozda in gozdarstva v političnih

programih slovenskih parlamentarnih strank,
ki so na volitvah 15. 1O. 2000 zasedle naslednje število poslanskih mest: Liberalna demokracija Slovenije
(LDS) 34, Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS)
14, Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) Il,
SLS+SKD Slovenska ljudska stranka 9, Nova Slovenija (NSi) 8, Slovenska nacionalna stranka (SNS) 4,
Stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) 4 in Stranka
mladih Slovenije (SMS) ravno tako 4.
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METODOLOGIJA ZA PRIKAZ VLOGE GOZDA V
POLITIČNIH PROGRAMIH
Metodologija za prikaz vloge gozda in gozdarstva v
političnih programih slovenskih parlamentarnih strank

temelji najprej na vsebinski predstavitvi umeščenosti
gozda in gozdarstva v posameznih programih in v
nadaljevanju na analizi programov. Za analizo politič
nih programov sem izbral štiri kriterije: prisotnost vsebinskih področij iz gozdarstva, zastopanost posameznih
funkcij gozdov, ki so trenutno uveljavljene, posrednost
ali neposrednost pri vključevanju gozdov in gozdarstva
v politične programe ter konkretnost oz. posplošenost
pri navajanju gozdov in gozdarstva. Vse štiri predstavitve po navedenih primerjalnih kriterijih so prikazane
v preglednicah, ki jih dopolnjltiejo komentarji.
VSEBINSKI POGLED UMEŠČENOSTI GOZDA IN
GOZDARSTVA V POSAMEZNIH PROGRAMIH
Politični

program LDS

LDS se v svojem političnem programu loteva podkmetijstva in varstva okolja, kjer so v daljšem
obsegu obdelani tudi gozdarstvo in gozdovi, in sicer
zelo strokovno in v največjem obsegu glede na politične programe ostalih parlamentarnih strank.
Prvič omenja politični program gozdarstvo pod
poglavjem V Evropo s stabilno, kakovostno in poceni
pridelano hrano, in sicer v navezavi s sprejetim Programom razvoja slovenskih gozdov, ki predstavlja osnovo
in izhodišče za ureditev statusa gozdarstva in lovstva,
kar navaja v nadaljevanju. Dalje opozmja na zagotovitev takšnega razvoja, da bo gozdarstvo pripravljeno
na vključitev v Evropsko unijo in da bo tudi potem
sposobno izvajati učinkovito gozdarsko politiko.
Poglavje Narave nismo dobili v dar od staršev,
ampak smo si jo izposodili od otrok začenja LDS z
obljubo, da si bo prizadevala na področju gozdarstva
uveljaviti takšno razvojno politiko, ki bo čim manj
dodatno obremenjevala okolje. V nadaljevanju programa izpostavlja pomen pravnega varstva območij
z vodnimi zaje~i kot prednostno nalogo v prihodnjih
letih. Območja z vodnimi zajetji pa se v večinskem
deležu navezujejo na gozd in s tem na varovanje
gozda.
V skladu z interesi in pričakovanji lokalnega prebivalstva je potrebno na področju varovanja narave
sprejeti ustrezen zakon, ki paje za razliko od časa, ko je
bil program napisan (leto 1998), danes že v veljavi pod
imenom Zakon o ohranjanju narave. Zakon se v veliki
meri navezuje tudi na gozdna in gozdnata območja
v smislu njihovega ohranjanja. Ohranjanje pestre in
ročja
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bogate biotske raznovrstnosti Slovenije je v največji
meri odvisno od gozdov, kjer se naravne vrednote v
največjem deležu tudi nahajajo. Na tej podlagi obljublja
LDS v svojem programu prizadevanje za usklajeno
gospodarjenje z vsemi naravnimi viri, vključno z gozdovi. Zadnji trije odstavki v obravnavanem poglavju so
v celoti posvečeni gozdovom in gozdarstvu, in sicer v
obliki zavzemanja za sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Usmerjanje in razvoj gozdov naj ostane v pristojnosti Zavoda za gozdove Slovenije, prav tako tudi
lov in gospodarjenje z divjadjo, medtem ko naj se
operativno-finančne naloge postopoma prenesejo na
posamezna lovišča.
Politični

program SDS

Gozd in gozdarstvo imata v političnem programu
SDS pod poglavjem Kmetijstvo, gozd in prehrana
pomembno mesto, saj se tekst veže nanju kar sedemkrat. V primerjavi z ostalimi političnimi programi igra
gozdarstvo v programu SDS očitno pomembno vlogo,
kar je razvidno tudi iz zelo konkretnih ciljev, za katere
se zavzema SDS: gozdarstvo kot vir ohranjanja in
povečevanja zaposlenosti na podeželju, zložba gozdnih
zemljišč kot krepitev ekonomskega smotra pri zasebnem gospodarjenju z gozdom, kreditiranje nakupa ali
najema gozdnih zemljišč za družinske kmetije, vzpodbujanje zasebnih gozdarskih podjetij in obrtništva na
podeželju na temelju izrabe obilnih lesnih surovin in
nazadnje omogočanje pogodbenega izvajalskega in
podizvajalskega dela v gozdovih, s katerimi gospodari
Sklad kmetijskih zemljišč.
Posredno se politični program SDS dotika gozda in
gozdarstva pod poglavjem Urejanje prostora in varstvo
okolja, v odstavku, ko navaja upoštevanje prizadevanja
za dosego trajnostnega razvoja, kar je vedno bolj aktualno tudi na področju gozdarstva. Logični posledici,
ki ju navaja tekst v nadaljevanju, sta posvečanje skrbi
uporabi alternativnih obnovljivih virov, med katere v
Sloveniji v prvi vrsti sodi gozd oz. les, in pa prizadevanje za ohranjanje biotske raznovrstnosti kot posebej
dragocene oblike naravnega bogastva Slovenije.
Politični

program ZLSD

Gozd je v političnem programu ZLSD pod pol!lavje Človek, narava in okolje direktno, a zelo splošno
omenjen dvakrat. Prvič v kontekstu posledic onesnaževanja okolja, kar se odraža tudi v propadanju gozdov.
Indirektno se vsebina poglavja navezuje na gozd tudi
v smislu njegovega izkoriščanja kot obnovljivega vira
energije, pri čemer je potrebno upoštevati okoljevarstvene omejitve.
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Iz do1nare
Poglavje Kmetijstvo in podeželje se gozdov in gozdarstva neposredno ne dotika. Stranka se s programom
zavzema za zložbo kmetijskih zemljišč, kar je pred-

vsem iz ekonomskega vidika smotrno tudi pri drobni
gozdni posesti. Prispevek k stabilizaciji ekonomskega
položaja kmeta na Slovenskem so tudi dopolnilne
dejavnosti, med katere sodi tudi izkoriščanje gozdnih

dobrin, predvsem lesa, kar pa direktno v programu ni
omenjeno.
Politični

program SLS+SKD

Kljub temu da naj bi stranka SLS+ SKD že po svoji
osnovni naravnanosti in svojem izvoru (nekdaj Slovenska kmečka stranka in zatem Slovenska ljudska stranka
- "stranka slovenskega podeželja") svojo pozornost

posebej posvečala slovenskemu kmetu, kmetijstvu in
podeželju, pri čemer imata pomembno mesto tudi gozd
in gozdarstvo, sta ravno gozd in gozdarstvo v trenutnem političnem programu v primerjavi z ostalimi programi strank obdelana zelo skromno in posplošeno.
Program se prvič gozdarstva zgolj dotakne v pogla~u Socialno-tržni gospodarski sistem na prehodu v
postindustrijsko družbo in Evropsko unijo pod točko
Kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, in sicer v obliki
ugotovitve, da je individnalno-družinsko kmetijstvo
skupaj z gozdarstvom največji porabnik prostora in
tako odločilno vpliva na podobo kulturne in naravne
krajine.
Drugič se v poglavju Zdravstvo pod točko Odgovornost program na posreden način dotika gozdov v
stavku: "Država je soodgovorna za varstvo okolja, da
bo zdravo in prijazno človeku." K okolju pa v slovenskem prostoru nedvomno v največji meri sodi tudi
gozd, torej je država soodgovorna tudi za gozdove, da
bodo zdravi in človeku prijazni.
Tretjič stranka SLS+SKD v poglavju Varovanje
okolja, naravne in kulturne dediščine pod točko Okolje
omenja zaščito okolja ter naravnih virov, kamor bi
lahko prišteli tudi gozdne površine in vse vire, ki izhajajo iz njega. Dalje tekst pod isto točko navaja tudi
umiranje gozdov kot možno posledico onesnaževanja
okolja, kijo je potrebno preučiti in postopoma odpraviti
s pomočjo sanacijskih aktivnosti in velikih sredstev.
Politični

program NSi

NSi v svojem političnem programu obravnava slovenske gozdove v poglavju Kmetijstvo, kjer do njih
zavzame stališče v dveh različnih situacijah, ki se navezuj eta predvsem na lastništvo gozdne posesti.
Prvič stranka podpira zasebno lastništvo gozdov ob
doslednem upoštevanju zakonodaje ne glede na poreGozd V 59 (2001) 5-6

klo ali izvor lastništva.
Drugič pa stranka meni, da sodijo v last države
izključno le tista gozdna območja, ki so bodisi zakonsko zaščitena ali pa so naravni rezervati.
Stališče stranke v zvezi s slovenskimi gozdovi v
omenjenem kontekstu je jasno, vendar pa je v tem
obsegu v primerjavi s programi ostalih strank zajeto le
eno področje gozdov in gozdarstva, kar pa je mogoče
pojasniti z zelo kratkim obstojem stranke (ustanovitev
15. 4. 2000).
Politični

program SNS

Politični program SNS posveča pozornost slovenskim gozdovom na treh mestih. Prvič na posreden
način v poglavju Racionalno gospodarjenje z naravnimi viri in dobrinami, ko omenja obnovljive naravne
vire v smislu umnega gospodarjenja z njimi in njihove
revitalizacije. V tem kontekstu lahko med obnovijive
naravne vire štejemo tudi gozd, čeprav velja tu omeniti zelo posplošeno in nekonkretno obliko pozornosti
do obnovljivih naravnih virov oz. v našem primeru
gozdov. Kljub temu v tem smislu stranka obljublja podporo.
Drugič se v poglavju Ekološka usmeritev in kontrola gospodarstva pojavljajo gozdovi v smislu največjega naravnega bogastva Slovenije, kar po mnenju
stranke SNS predvsem zaradi krepitve socialne funkcije gozdov narekuje lastništvo države nad gozdovi.
Navedeno poglavje vključuje tudi zahtevo, da se specifični biotopi, ki jih gozd nedvomno v največji meri
tudi vsebuje, zaščitijo.
Program SNS tako vsebuje vrsto odnosov med
gozdom in človekom, med gozdno poses~o in lastnikom, iz česar je razviden pozitiven odnos in pozornost
do gozda, predvsem kot izstopajoče naravne vrednote
v Sloveniji.
Politični

program DeSUS

DeSUS neposredno gozda in gozdarstva ne vkljuv nobenega izmed poglavij svojega političnega
programa. V publikaciji 4. kongres DeSUS je v obsežnem uvodu predsednika stranke g. Jožeta Globačnika
omenjen gozd v smislu procesa denacionalizacije, pri
čemer. dajejo podporo t. i. predlogu g. Bavčarja, ker
onemogoča fizično vračanje gozdov v večjih kompleksih.
čuje

Politični

program SMS

_...-

Ker kljub obljubi predstavnika SMS, da mi pošljejo
svoj politični program, nisem prejel njihovega programa,
ne morem povzeti vsebine njihovega programa v zvezi
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Preglednica 1: Medsebojna primerjava različnih vsebinskih
Vsebinska področja v zvezi z
gozdovi in gozdarstvom
Skupaj
Skupaj
Javna gozdarska služba
1
Sofinanciranje gozd. dejavnosti
2
Gozdarstvo kot dopoln. dejavnost
1
Posest. razmere in lastništvo gozdov
3
Gozd kot nacion. naravna vrednota
3
Gozd kot v.ir surovin in energije
2
Umiranje gozdov
3
Zasebna gozdarska podjetja
1
Slovensko gozdarstvo in EU
1
Lovstvo
1
. . - Dl podatkov

LDS
5

.•
•

.•

področij

SDS
5

Iz preglednice je razvidno, da sta LDS in SDS
stranki, ki najširše zajemata področje gozdov in gozdarstva (oba programa se gozdarstva dotakneta petkrat). Nekoliko ožje (trikrat) obravnava gozdarstvo
SNS, medtem ko ZLSD, SLS+SKD (dvakrat) in NSi
(enkrat) omenjajo gozdove in gozdarstvo v manjšem
obsegu. Stranki DeSUS in SMS gozdov in gozdarstva
neposredno ne omenjala.
Glede pogostnosti pojavljanja različnih vsebinskih
področij v zvezi z gozdovi in gozdarstvom pa iz preglednice opazimo, da prevladujejo zadeve (omenjene
v treh programih) v zvezi s posestnimi razmerami in
lastništvom gozdov v Sloveniji (SDS, NSi in SNS),
z gozdom kot nacionalno naravno vrednoto, z njegovim varovanjem, z ekološko vrednostjo in stabilnostjo
(LDS, SLS+SKD in SNS) in z umiranjem gozdov
(SDS, ZLSD in SLS+SKD). V dveh programih se
navaja sofinanciranje gozdarskih dejavnosti s strani
države (LDS in SDS) in gozd kot naravni vir surovin
in energije (ZLSD in SNS). Enkrat pa so omenjeni
naslednji sklopi: javna gozdarska služba (LDS), gozdarstvo kot dopolnilna dejavnost slovenskih kmetij ali
vir dodatne zaposlitve (SDS), zasebna gozdarska podjetja (SDS), slovensko gozdarstvo in Evropska unija
ter lovstvo, ki ju vključuj e le LDS.
ZASTOPANOSTGOZDAPO FUNKCIJAH GOZDOV
V POLITIČNIH PROGRAMIH
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DeSUS
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ANALIZA VSEBINSKJH PODROČIJ V ZVEZI Z
GOZDOVI IN GOZDARSTVOM V POLITIČNIH
PROGRAMIH

največ

Politične stranke
ZLSD SLS+SKD NSi
2
2
1

..•
.• ..

z gozdovi in gozdarstvom. Lahko pa povem, da sem ob
osebnem kontaktu z enim od č lanov stranke izvedel, da
je področje gozdarstva v njihovem političnem programu
zastopano zelo skromno ali pa ga morda sploh ni.

Iz preglednice 2 je razvidno, da se

v zvezi z gozdovi in gozdarstvom v pol itičnih programih

razli-

čnih

funkcij gozdov dotika politični program SNS
(sedem funkcij), nekaj manj programi LDS (pet), SDS
in SLS+SKD (oba štiri). Ostale stranke v svoj program
vklj učujej o funkcije gozdov v manjšem obsegu, in sicer
ZLSD tri funkcije, NSi dve, stranki DeSUS in SMS pa
neposredno v svojem političnem programu ne navajata
nobene izmed funkcij gozdov. Pri seštevkih posameznih funkcij gozdov, na katere se navezujejo politični
programi, opazimo, da so najbolj "popularne" biotopska funkcija, ki je omenj ena šestkrat (v programih
LDS, SDS, ZLSD, SLS+SKD, NSi in SNS) ter dedišč insko varstvena (LDS, SDS, SLS+SKD, NSi in
SNS) in lesnoproizvodna funkcija (LDS, SDS, ZLSD,
SLS+SKD in SNS), ki sta omenj eni petkrat. Na
higiensko-zdravstveno funkcijo se politični programi
navezujejo štirikrat (LDS, ZLSD, SLS+SKD in SNS).
Po enkrat so pri vseh programih skupaj omenjene hidrološka (LDS), rekreacijska (SNS), turistična (SDS),
poučna (SNS) in lovnogospodarska funkcija gozda
(LDS). Varovalne, klimatske, zašč itne, obrambne,
estetske in nabiralniške funkcije ne omenja noben veljaven politični program.
NEPOSREDNO IN POSREDNO TER SPLOŠNO
IN KONKRETNO NAVAJANJE GOZDARSTVA V
POLITIČNIH PROGRAMJH

Analiza političnih programov s pomočjo preglednice 3 nam pokaže, da stranke LDS, SDS in NSi gozdove in gozdarstvo večkrat omenjajo neposredno (LDS
5-krat od skupaj 7-krat, SDS 5-krat od skupaj 8-krat
in NS i 2-krat od skupaj 2-krat), medtem ko stranki
ZLSD in SNS večkrat gozdove in gozdarstvo omenjala
posredno (ZLSD 4-krat od skupaj 4-krat in SNS 4-krat
od skupaj 5-krat). Stranka SLS+SKD dvakrat omenja
gozdove in gozdarstvo neposredno in dvakrat posredno, medtem ko stranka DeSUS gozdov in gozdarstva
sploh ne omenja, za SMS pa ni podatkov. Seštevek
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Prcglcdmca 2: Prisotnost gozda v poli tičnih programih po funkcijah gozdov (črna pika v okencu pomeni prisotnost funkcije gozda
v programu)
Skupaj

Funkcije gozdov

Ekološke
funkcije

Skupaj
Varovalna
Hidrološka
Biotopska
Klimatska
Higien.-zdravstv.
Zaščitna

Socialne
funkcije

Obrambna
Rekreacijska
Turistična
Poučna

Raziskovalna
Dedi šč.-varstv.

Proizvodne
funkcije

Estetska
Lesnoproizvod.
Nabiralniška
Lovnogospod.

o
1

LDS

SDS

6

4

•

.

6

•

4

•

o
o
o
1
1
1
1
5

5

1

•

o

•

.

•

•

•

SNS
7

DeSUS

o

•
•

•

•

.

•

SMS

..
..
..
..
..
..
..
..

..

•

•

. .
.
•

o

Politične stranke
ZLSD SLS+SKD NSi
3
4
2

..
..
..
..
..
..
..
..

•
•
•
•

.. - m podatkov
Prcgledmca 3: Neposredno in posredno ter splošno in konkretno navajanje gozdarstva v pol iti čnih programih
Nači n navajanja gozdarstva
v polit1Čnih programih
Neposredno navajan je
Posredno navajanje
Skupaj
Splošno navajanje
Konkretno navajanje
Skupaj
.. - m podatkov

Skupaj

LDS

SDS

15
15

5
3

30
10

5
2
7
5

20

30

o

5

4
4
4

2

3

o

7

8

4

8

neposrednih in posrednih omemb gozdov in gozdarstva
pa nam ne pokaže razli k, saj je neposrednih omemb
15, posrednih pa prav toliko.
Medsebojna primerjava med splošnim in konkretnim navajanjem gozdov in gozdarstva pa nam pokaže,
da polovica programov večkrat navaja gozdove in gozdarstvo na splošno (LDS 5-krat od skupaj 7-krat, SDS
5-krat od skupaj 8-krat, ZLSD 4-krat od skupaj 4-krat
in SLS+SKD 3-krat od skupaj 4-krat). SNS navaja gozdove in gozdarstvo konkretno 3-krat od skupaj 5-krat,
NSi pa jih enkrat omenj a na splošno in enkrat konkretno. DeSUS gozdov in gozdarstva sploh ne omenja,
za SMS pa ni podatkov. Skupni seštevek za splošno in
konkretno navajanje pa nam pokaže, da se gozdovi in
gozdarstvo 20-krat od skupaj 30-krat navajajo v splošni
obliki.
ZAKLJUČEK

V nasprotju s prvotnimi pri čakova nji lahko ob izdelani anal izi in predstavitvi gozda in gozdarstva v politi čn i h programih slovenskih parlamentarnih strank
ocenim, da je zlasti gozdarstvo v političnih programih
GozdV 59 (2001) 5-6

Politi čne stranke
ZLSD SLS+SKD NSi

2
2
4

3
1
4

2

o

SNS

DeSUS

SMS

1
4

o
o

..

2

s

1
1

2

3

2

s

o
o
o
o

..

..
..
..

..

dobro obdelano, saj je zajeto na številnih in raznovrstnih po dročji h . Opozoriti je treba na zanemarjanje
nekaterih funkcij gozdov, ki zadovoljujejo predvsem
socialne potrebe, ki se stopnjujejo hkrati s širjenjem
urbanizacije in naraščanjem onesnaževanja okolja. To
so varovalna, klimatska, zašč itna, estetska funkcija
gozda, ki jih politič ni programi ne omenjajo. Usodna
slabost za gozdove in gozdarstvo pa utegne biti razmeroma skromno programsko prekrivanje oz. ponavljanje
določenih problemov, ki posamezno sicer so prisotni v
programih, vendar pa celostno gledano ni enotnega oz.
skupnega interesa za njihovo reševanje (glej spodnje
seštevke pri preglednicah 1 in 2). Poleg tega pa velja
omeniti tudi program DeSUS, ki se gozdov in gozdarstva sploh ne dotakne, kar je za parlamentarno stranko
slabo, še zlasti če jo primerjamo s SNS s prav tako
štirimi sedeži v parlamentu, ki pa ima zlasti gozdove
dobro obdelane.
Viri
Veljavni politični programi slovenskih parlamentarnih strank
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Sanacija smrekovih monokultur v gozdovih Mislinjskega grabna
Miloš KECMAN*

UVOD
"V območjih gozdnih monokultur, kjer je krepitev
oziroma obnovitev naravne biotske pestrosti aktualna,
je v cilje gospodarjenja smiselno vgrajevati krepitev
oziroma obnovitev potencialne naravne biotske pestrosti. Te cilje je mogoče doseči s pri lagojenim i negovalnirni ukrepi (posredna premena, naravna obnova,
premenilno redčenj e) , z načrtn i m negospodarjenjem
in dodatnimi ukrepi" (DlACI 2000).
Mislinjski graben je nedvomno primeren objekt za
proučevanje krepitve oziroma obnovitve naravne biotske pestrosti, saj ima dolgoletno tradicijo gospodarjenja
s sodobnimi tehnikami gojenja gozdov. Vsi gozdnogospodarski načrti (prvi je bil napisan že leta 1955)
poudarjajo kot gozdnogojitven cilj poveča nje deleža
listavcev na 20- do 30-odstoten delež, kar naj bi se
doseglo postopoma.
V prvem načrtu je govora predvsem o naravni
obnovi gozdov in o premenah v obliki t. i. melioracij: spopolnitve, podsaditve in podsetve. V naslednjem
načrtu pa je predvidena postopna indirektna premena,
in sicer v sestoj ih v obnovi ali pa v labilnih, slabo donosnih sestoj ih, torej predvsem nasemenitev avtohtone
Jjstopadne vegetacije. Poleg tega je v načrtu omenjena
uspešno izvedena podsadnja bukve v predelu Bri čka
kot primer, kako zaustaviti zakisovanje tal. Gozdnogospodarski načrt iz leta 1975 pa navaja tako postopne
in direktne premene enomernih gozdov v raznodobne
kot naravno obnovo gozdov z vnosom manjkajoč ih
drevesnih vrst. Pri tem je od potencialnih meliorativnih
vrst posebej izpostavlj ena bukev zaradi svoje trdoživosti in mo čne konkurenčnosti.
Še pred prvim gozdnogospodarskim načrtom se
je melioracijam smrekovih monokultur na Pohorju
posvetil Miklavžič (MIKLAVŽJČ 1958). Za melioracijo smrekovih monokultur je predvidel dobo 60 let.
Učinki melioracije bi bili doseženi s pospeševanjem
listavcev, omenjal pa je tudi direktne premene. Za večjo
uspešnost slednjih j e predlagal biološko mel ioracijo
tal (osnovanje zaščitnega ali predhodnega nasada) in
agrotehnične ukrepe (dvigovanje in obračanje ruše,
prekopavanje talnih. horizontov, rahljanje tal in apnenje). Ob zaključku melioracije bi se delež v površinski
zmesi med listavci in iglavci gibal med 60 do 80 % v
korist slednjih. Pri tem pa je poudaril, da bi bil delež

* M. K., trni v. dipl. inž. gozd, ZGS OE Novo mesto, Gubčeva
15, 8000 Novo mesto, SLO
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listavcev v lesni masi njžj i, saj naj bi ti predstavljali
predvsem vmesni in spodnji sloj , njihova funkcija pa
bi bila predvsem melioracij a tal.
Čas (ČAS 1979) seje v svoj i raziskavi posveti l problematikj vračanja listavcev v smrekove monokulture
na območju mjslinjskega Pohorja. Za obdobje od 1954
do 1974 je ugotavljal povečanje lesne zaloge pri iglavcih na ci ljno vrednost, pri listavci b pa je bilo poveče
vanje lesne zaloge neznatno, le 1 m3/ba. Predvideval
je, da je skromno priraščanje listavcev posledica njihovega podstojnega socialnega položaja. Drugi razlogi
slabšega priraščanja pa naj bi bili: listavci se nahajajo
v šopih in zaradi redčenj le-teh pride do zmanj šanja
skupnega prirastka, poseki dozorevajočih sestojev enodobnih bukovih gozdov, les za kurjavo.
Posebej je analiziral stanja v gošči in v srednjedobnem smrekovem drogovnjaku. Za fazo gošče je ugotovil, da so iglavci v konkurenčnem boju manj vitalni in
hitreje izpadajo kot listavci. S tem naj bi se izkazovala
velika imigracijska moč listavcev na tem področju ,
obenem pa je na ta način zagotovljena naravna zmes
različnih drevesnih vrst in posledično stabilnost gozda
v gospodarskem in biološkem pomenu. Poudaril pa
j e, da za razvoj listnatega pomladka ni dovolj samo
ugodna presvetljenost tal, ampak tudi dovolj vlage.
Podobno je za drogovnjake ugotavljal, da se listavci
pojavljajo na bolj vlažnem in hladnejšem vzhodnem
pobočju . Tam listavec (predvsem bukev), utesnjene
med krošnjamj smrek, odlikuje izredna vitalnost in
sposobnost preživetja tudi preko 50 let.
Zavod za gozdove je leta 1999 začel s sanacijo po
biotskih dejavnikih ogroženih nenaravnih čisti h sestojev smreke na Pohorju (Poroči lo .. . 2000). V podporo
temu projektu smo v prispevku želeli prikazati, kakšni
so rezultati 40-letnega intenzivnega dela v smrekovih
monokulturah, kjer so gozdnogojitveni cilji usmerjeni
k po večanju deleža listavcev.

PROUČEVANl OBJEKT IN METODA DELA
Proučevani objekt so gozdovi Mislinjskega grabna
(GGO Slovenj Gradec, GOE Mislinja), kj so bili leta
1955 v državni lasti. Območje zajema 3.595 ha. Podlaga za ugotavljanje stanja so bili GGN iz let 1955,
1975 in 1995. Za vsak odsek posebej smo ugotovili
lesno zalogo, l očeno za iglavec in listavec.
Za vsak odsek smo skušali spremljati podatek o
drevesni sestavi, vendar se je izkazalo, da biotske pes-
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trosti v tem pogledu ne bomo mogli ugotavljati, saj za
mnogo odsekov v načrtih dotični podatki manjkajo,
ostali podatki pa so bili večinoma ocenjeni okularno.

Tako so se podatki o lesni zalogi (sumarno za iglavce
ali lista vee), pridobljeni na osnovi drevesne sestave, v
veliko primerih močno razhajali od dejanskih (merjenih) podatkov, ki se jih dobi v načrtu.
Sosledna razmerja med iglavci in listavci so pričala
o razvojnih trendih, na osnovi tega pa smo sklepali o
povečevanju oziroma zmanjševanju biotske pestrosti.
Enak postopek smo uporabili tudi za odseke, ki so bili
v razvojni fazi drogovnjaka. Rezultati

pričakovanih

gozdno gojitvenih smernic (povečevanje deleža listavcev) bi se morali v tej razvojni fazi najbolj odražati.
Pričakovali smo tudi, da se bodo gozdnogojitvene
smernice (povečevanje deleža listavcev) odražale tudi v
sadnem materialu. Smreka se naravno dobro pomlajuje,
zato je bilo pričakovati, da se je pospeševala sadnja
listavcev in s tem na dolgi rok izboljševalo razmerje v
prid listavcev. Iz gozdne kronike za območje Mislinjskega grabna smo zbrali podatke o količinah posajenih
sadik za obdobje od leta 1950 do leta 1992. Za leta
1954, 1955, 1956, 1979 in 1989 ni podatkov o količini
posajenega materiala. Potrebno je tudi opozoriti, da se
podatki v gozdni kroniki s konca 60. let do sredine 70.
let in iz njih izvedeni rezultati nanaš.:.jo na vse gozdove,
in ne samo na državne.
RAZMERJE V LESNI MASI MED IGLAVCI IN
LISTAVCI

Delež listavcev se je v času od leta 1955 do 1995
s prvotnih 7,9% zmanjšal na 6,7 %. V povprečju se
delež listavcev manjša za 0,3 %v desetih letih, vendar
pa je bil trend zmanjševanja v začetnem opazovalnem
obdobju (1955-1975) počasnejši in se je razmerje med
iglavci in listavci začelo drastično spreminjati šele po
letu 1975.
Do neke mere gre za pričakovan rezultat. Leta 1955
je bil v fazi drogovnjaka delež iglavcev višji, kot
smo ga ugotovili za vse razvojne faze za leto 1995.
Razmerje se je spremenilo, ker omenjeni drogovnjaki
danes že predstavljajo debeljake.
Na osnovi treh gospodarskih razredov, ki predstavljajo 89,6% vseh obravnavanih gozdov, pa za razvojno
fazo drogovnjaka ugotavljamo zaskrbljujoča dejstva:
- razmerje med iglavci in listavcije še bolj neugodno,
kot če gledamo vse razvojne faze skupaj;
- tudi v tej fazi je prav tako opazen trend zniževanja
deleža listavcev;
- stopnja zmanjševanja deleža listavcev v tej fazi je
celo višja, to je 0,45 % na deset let.
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V proučevanem obdobju (od leta 1950 do 1992) so
posadili 19 različnih drevesnih vrst. Od tega so vsako
leto (38-krat) posadili smreko, zelo pogosto pa so sadili
tudi bukev (30-krat). Veliko pogostnost sadnje (20do 29-krat) zasledimo tudi pri rdečem boru, gorskem
javmju, sivi jelši,jesenu in macesnu. Sivo jelšo so uporabljali kot melioratorja rastišča (MIKLAVŽIČ 1958).
Nekaj vrst- jelka, oreh, duglazija, vrba- je bilo sajenih
redko (5- do 9-krat). Preostale drevesne vrste- jerebika,
h·epetlika, črna jelša, lipa, češnja, rdeči hrast, črni bor
in brest- so posadili samo nekajkrat (do 4-krat).
Letno so posadili dobrih 100.000 sadik, od tega je
dve tretjini predstavljala smreka, ostalih iglavcev je
bilo dobrih 10 odstotkov, listavcev pa slaba četrtina.
Število sadik je bilo v obdobju planskih sečenj zelo
visoko. Gledano skozi perspektivo celokupne umetno
obnovljene površine so prav tako največ sadili prav
v tem obdobju. S prvim gozdnogospodarskim načr
tom (leta 1955) seje prešlo na naravno obnovo, kar se
kaže v dejstvu, da se je skupna površina, obnovljena po
umetni poti, zelo zmanjšala. Po letu 1955 je tudi število
posajenih sadik upadlo in se do neke mere ustalilo.
Število sadik smreke je bilo v obdobju planskih
sečenj visoko in je kasneje upadlo. Nakazuje pa se
nekakšna periodičnost v količini sadik smreke. V začet
nih letih po obnovi načrta (leta 1955, 1965, 1975, 1985)
je delež smrekovih sadik upadal, v drugi polovici veljavnosti načrta paje zopet začel naraščati. Le v zadnjem
proučevanem obdobju do ponovnega porasta smrekovib sadik ni prišlo.
Od ostalih iglavcev so največ sadili rdeči bor (51
%), znaten delež pa predstavlja tudi macesen (39 %).
Prvega so bolj sadili do leta 1962, ko je bilo visoko tudi
število sadik ostalih iglavcev, macesen pa so bolj sadili
ob porastu števila sadik ostalih iglavcev med letoma
1970 in 1975. Po tem obdobju se je število sadik ostalih
iglavcev zmanjšalo in v celokupnem ostali iglavci ne
predstavljajo več večjega deleža.
Med listavcije največ sadik bukve (64 %),javorja
(16 %), sive jelše (Il%) injesena (6 %). Število sadik
listavcev (grafikon 1) je bilo v obdobju planskih sečenj
zelo visoko in je v zadnjih dveh letih te dobe predstavljalo celo polovičen delež vseh posajenih sadik
(grafikon 2). Po tem obdobju je število sadik listavcev
drastično upadlo, delež posajenih listavcev pa se je
gibal do 20 %. Večji porast v številu in deležu sadik
listavcev (tudi do 50%) je opazen po letu 1975, aje
kratkotrajen. Ponovno povečanje števila in deleža sadik
listavcev je opazno z letom 1988. Razveseljivo je (v
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pogledu uresničevanja gozdnogoj itvenega cilja povečanja deleža listavcev), da delež posajenih sadik listavcev v zadnjih letih močno presega 50 % (grafikon 2).

RAZPRAVA

Čas je v svoji raziskavi (ČAS 1979) predvideval, da
bosta v bodoče delež in pomen listavcev v mislinjskih
gozdovih vse bolj naraščala. Svoje ugotovitve je oprl
na osnovi ugotovljenih razvojnih trendov v mislinjskih
smrekovib monokulturah, občutnega deleža listavcev
v mlajših sestojih in vse večjega deleža listavcev (v
številu, in ne v lesni masi) v starejših sestojih. S to

raziskavo ugotavljamo, da so trendi še vedno neugodni.
Delež listavcev je upadel, upadanje deleža listavcev pa
je v zadnjem času hitrejše. Poleg tega lahko pričaku 
jemo, da se delež listavcev še nekaj časa ne bo povečeval, saj je, gledano samo v razvojni fazi drogovnjaka,
delež listavcev v lesni zalogi še nižji, kot če gledamo
vse razvojne faze skupaj.
Ker gre za slovenski primer dobro uspelega poskusa vnosa listavcev v srnrekove monokulture, ki si
ga ogleduje cela Evropa, so bila ugotovljena dejstva
o zmanj ševanju deleža listavcev nadvse presenetljiva.
Lokalni gozdarj i so pomagali razjasniti ugotovljena
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dejstva. Močne planske seč nje v 50. letih so se obnavljate s sadnjo smreke, ki se sedaj nahaja v razvojni fazi
dogovnjaka. To je razlog, zakaj še vedno narašča delež
iglavcev v fazi drogovnjaka in zakaj so razvojni trendi
neugodni (TRETJAK 2001 ).
Prof. Mlinšek- boter premen v mislinjskih gozdovih -je predvidel tri faze, po katerih naj bi se sanirale
smrekove monokulture (TRETJAK 2001 ):
1. Povečanje lesnih zalog in zagotavljanje raznodobne
strukture sestojev.
2. Doseganje in izkoriščanje kakovostnih vrednostnih
prirastkov smreke; vnos listavcev v mladovje.
3. lndirektne premene- obnova smrekovih monokultur, v katerih pa je mladje listavcev močno zasto-

pano.
Opozarjal je, da bo sanacija smrekovih monokultur dolgotrajen proces, in ga je slikovito opisoval s
"principom hokejske palice". Narava bo potrebovala
dolgo časa, da si opomore od destruktivne človekove
dejavnosti v preteklosti. Poudarek sanacije je torej na
postopnem doseganju ciljev. Cilj povečanja deleža listavcev na 20 do 30 odstotkov naj bi se torej dosegal v
oziroma po tretji fazi sanacije, gozdovi pa se večinoma
nahajajo v drugi fazi. Prehod v tretjo fazo se je začel le
na delu predela Brička. Tam se je vnos listavcev začel
že pred dobrimi štiridesetimi leti, pa so še vedno vse
vnesene bukve pod meritvenim pragom (TRETJAK
2001). Tako je razumljivo, da se gozdnogojitvenih
ciljev, predvidenih v preteklih gozdnogospodarskih
načrtih, še ni doseglo.
Rastiščni pogoji ne omogočajo obilja drevesnih vrst.
Posajenih 19 različnih drevesnih vrst je pravzaprav razveseljiv podatek, vendar le s stališča, da so iskali drevesna vrsto za prem eno smrekovih monokultur. Glede
biotske pestrosti pa ni smotrno zagovarjati mnenja, da
je več vrst boljše za funkcioniranje gozdnih ekosistemov (BON ČINA 2000).
Obilna sad nja smreke je bila posledica dejstva, da
pred letom 1970 v drevesnicah, razen sadik javora in
jesena, ni bilo moč dobiti sadik listavcev. Vizionarska
odločitev o vzgoji bukovih sadik v lastni drevesnici
je bila po drugih območjih sprejeta tudi s posmehom.
Pred tem so si pri vnosu bukve zaradi sanacije monokultur pomagali s puljenkami (TRETJAK 2001 ). Torej
je nizek delež posajenih listavcev ob naravnem pomlajevanju in uravnavanju zmesi v korist listavcev v mlajših razvojnih fazah (GGN, 1965) pravzaprav največ,
kar so gozdarji sploh lahko naredili. Tudi tu pa se niso
mogli izogniti večnemu problemu neusklajenosti stanja
sestoj ev z rastlinojedo divjadjo. Z današnjega stališča
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so lahko nekoliko vprašljive le gozdnogojitvene smernice, naj bodo listavci prisotni predvsem v polnilnem
in le deloma v gornjem sloju z nalogo melioracije gozdnih tal in ustvarjanja ugodne sestojne klime (GGN,
1965).
Napačno bi bilo zapisati, da se biotska pestrost v
Mislinjskem grabnu ne krepi oz. obnavlja, čeprav obravnavani kazalniki pričajo prav o tem. V prispevku je
bilo (zaradi objektivnih razlogov) obravnavanih vse
premalo kazalnikov. Za napačna so se izkazala predvidevanja, da bo zaradi gozdnogojitvenega cilja povečevanja deleža listavcev v razvojni fazi drogovnjaka
opazno povečevanje deleža listavcev. Štiridesetletna
obdobje je prekratka peti oda, razvojni procesi so poča
snejši. Bistven kazalnik, ki prikazuje obnovitev biotske pestrosti v smrekovih monokulturah, je stanje v
mladovju.
Prispevek je nastal v okviru projekta Ohranjanje in
primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih
gozdovih. Zahvaljujem se doc. dr. Davidu Hladniku za
nasvete pri delu, univ. dipl. inž. gozd. Zoranu Grecsu
(ZGS CE) in koroškim gozdarjem, spec. univ. dipl.
inž. gozd. Milanu Tretjaku, univ. dipl. inž. gozd. Mirku
Cehnerju in univ. dipl. inž. gozd. Ivanu Štomiku za
pomoč pri zbiranju in posredovanju podatkov.
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2. Hrvaško državno prvenstvo inženirjev gozdarstva in lesne industrije
v tenisu
Na povabilo hrvaških kolegov se je šestč lan ska
ekipa Zavoda za gozdove Slovenije udeležila 2. hrvaškega državnega prvenstva inženirjev gozdarstva in
lesne industrije v tenisu. Prvenstvo je bilo organizirano
v Vinkovcih, v času od 22. do 24. junija 200 l. Prvenstvo je imelo značaj mednarodnega prvenstva, na njem
pa so sodelovale ekipe iz Hrvaške, Češke, Madžarske
in Slovenije. Tekmovanja so potekala na igri šč ih Teniškega kluba Vinkovci. Organizacija je bila vzoma, tako
v tekmovalnem delu kot tudi v spremljajo č ih dejavnostih. Tekmovalo se je v kategorijah moški do štirideset
let, moški nad štirideset let in enotni ženski konkurenci.
Vseh tekmovalcev je bilo preko 80. Član slovenske
ekipe, Tibor Palfy, je v kategorij i moški nad štirideset
let osvojil drugo mesto. Čestitamo.
Ob športnih dosežkih so enako pomembni tudi na
novo navezani stiki in želja po nadaljnjem sodelovanju
tako v športu kakor tudi v stroki.
Jošt Jakša

Udeleženci slovenske ekipe v družbi organizatorjev
turnirja (foto: Jošt Jakša)

l. teniško prvenstvo gozdarjev Slovenije
Po vzoru smuč arskih tekmovanj in odbojkarskih
prvenstev se je v Zvezi gozdarskih društev Slovenije
porodila ideja o teniškem prvenstvu gozdarjev in zaposlenih v gozdarstvu. Organizacijo prvenstva je prevzel D!T gozdarstva Novo mesto. Odziv na pobudo je
bil več kot zadovoljiv, kar 32 tekmovalcev je oddalo
predprijavo. Tekmovanje je bilo 31. avgusta 2001 , v
organizaciji in na igrišč ih Teniškega kluba Otočec.
Kljub slabi vremenski napovedi se je tekmovanja udeležilo 31 tekmovalcev, ki so tekmovali po švicarskem
sistemu v enotni kategoriji. V enotni kategoriji sta se
pogunmo postavili po robu svojim moškim kolegom
tudi dve dekleti.
Zmagovalec turnirja je s petimi osvojenimi zmagami postal Nened Zagorac, drugo mesto je osvojil
Tibor Palfy, tretje pa Zvone Ste1m šek. Prvo mesto med
dekleti je osvojila Katja Konečnik, drugo pa Polona
Kalan. Ob dobri volji, kije sledila razglasitvi rezultatov
in podelitvi priznanj,je bila izrečena obljuba, da se čez
leto ponovno snidemo.
Jošt Jakša
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Udeleženci l. teniškega prvenstva gozdarjev Slovenije
(foto: Jošt Jakša)
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Gozdarstvo
Evropolilod 2001
Prav v času Tedna gozdov, 27. maja 200 l, smo Slovenci na mejnem prehodu v Hodošu od madžarskih

O Evropo hodu je bilo že precej zapisanega; tudi v
Gozdarskem vestniku je bil objavljen uvodnik, v kate-

logistik, kije pohod spremljal z avtomobilom ter sproti
urejal podrobnosti. Pohodnike je ves čas spremljala
popotna palica s culo, kije skozi vso dolgo zgodovino
simbol odhajanja slovenskih ljudi v širni svet.
Nikoli se ni zgodilo, da bi ekipa hodila sama; za
uro, dve ali pa tudi ves dan so se ji priključili navdušeni sopohodniki. Posebno živahno je bilo tam, kjer
so pohod spremljali razposajeni šolarji. Zahtevnejši
družabniki so bili seveda planinci, ki so dostikrat narekovati kar prehud korak. Izkazalo se je, da je bil vnaprej pripravljen vsakodnevni umik poteka pohoda kar
ustrezen. Planinci imajo s tem kar nekaj več izkušenj

rem je pojasnjen pomen in namen te prireditve. Ne

kot mi gozdarji. Dnevni zalogaj hoje je bil 20-30

nameravam še enkrat ponavljati že napisanega, pač pa
bi rad predstavil nekaj zanimivosti pohoda, pri katerem sem sodeloval kot član komisije za organizacijo
Evropohoda v Sloveniji ter seveda tudi kot neposredni
udeleženec.
Priprave na ta zahteven podvig so potekale že precej
časa in v njih so bili vključeni predstavniki vseh štirih

km, včasih tudi kaj manj, največ pa celo 35 krn. Z
vsemi predvidenimi in nepredvidenimi postanki, poči
tki, okrepčili, kulturnimi in ostalimi dogodki, je bilo
povprečno 1Our hoje. To je bila celo za marsikaterega
gozdarja, vajenega pešačenja, kar zahtevna preizkušnja. K sreči je bilo poskrbljeno za menjave, večinoma
so se gozdarji zamenjali na mejah revirjev krajevnih in
območnih enot. Vsekakor so prav gozdarji kot najboljši
poznavalci gozdov in gozdnih poti prispevali k nemo~
tenemu poteku pohoda in spremljajočih prireditev.
Vsak dan so se vrstili zanimivi dogodki, ki so popestrili naporno hojo. Pohodnike je večji del poti spremljalo lepo vreme, vendar jih niti hudi nalivi na nekaterih
delih poti niso niti za trenutek ustavili. Večja nevarnost
za potek pohoda so bile številne zidanice in kmetije
odprtih vrat, kjer je bilo težko, predvsem pa nevljudno odkloniti prijazno povabilo na prigrizek ali kozarček osvežilne pijače. Marsikje so pohodnike spremljali
začudeni pogledi; ljudje se bodo le počasi navadili na
čudake, ki dandanašnji čas, ko si lahko vsakdo privošči
avto, še hodijo peš. Ponekod so pričakovali množico
tujcev s polnimi žepi evrov; ti najbrž še ne vedo, da so
pohodniki bolj samotarji, ki iščejo mirne poti v ohranjeni naravi in se izogibajo bučnih veselic in popivanj.
Poseben pečat pa so pohodu dale številne prireditve
ob poti. Šolarji so kar tekmovali, kdo bo pripravil lepši
in izvirnejši nastop. Taki dogodki so ostali v spominu
nastopajočih in tudi pohodnikov, ki so z zanimanjem
prisluhnili pesmim, igram in legendam, še posebej
tistim v izvirnih narečjih. Vsi so se izredno potrudili in
še enkrat opravili preizkušnjo z odlika.
Turistična društva so predstavila kraje ob poti ter
njihove kulturne in naravne znamenitosti. Marsikdo,
celo dobri poznavalci Slovenije so bili večkrat prese-

pohodniških kolegov prejeli evrofon. To je štafetna

palica, izdelana iz oljčnega lesa s Krete, kjer se je pot
tudi začela. V palico je vgrajen poseben magnetofon, na
katerega se snemajo značilnosti in zanimivosti krajev,
skozi katere poteka pohod. Evrofon je spremljal pohodnike ves

čas

pohoda in na njem se je nabralo obilo

gradiva, ki bo služilo za pripravo predstavitvene zgoščenke.

organizacij: ZGS, PZS, ZGD in TZS. Nujno je bilo

treba urediti oba dela evropskih pešpoti E 6 inE 7, po
katerih je potekal Evropohod. Markacije so bile marsikje že slabo vidne, ponekod je bilo treba spremeniti
traso poti, odstraniti ovire, urediti prehod preko potočka
in še mnogo drugega. To obsežno in zahtevno delo so
opravili markacisti iz planinskih društev ter delavci
Zavoda za gozdove iz območnih enot, skozi katere
je pohod potekal. Zelo veliko dela so opravili lokalni

koordinatorji, delavci Zavoda za gozdove Slovenije,
ki so zagotovili nemoten potek pohoda po posameznih
območjih. Morali so uskladiti želje in interese občin in
drugih pri pripravi spremljajočih prireditev. Večinoma
so pri tem naleteli na izredno veliko pripravljenost za
sodelovanje. Župani so se pogosto osebno vključili v
pohod na posameznih etapah poti. Vse občine- preko
30 - so zagotovile prehrano in prenočevanje vsaj za
osnovno ekipo, ki je spremljala evrofon. Ob neštetih
vlogah in prošnjah za pomoč pri raznih prireditvah, ki
se v tem letnem času dogajajo, nam tako dober odziv
kaže na to, kakšen pomen dajejo občine evropskim
pešpotem. Veliko zasluga zato pa so imeli koordinatorji, ki so znali potrkati prav in na prava vrata. Škoda
le, da nam vsem ni uspelo pridobiti pravih ljudi tam,
kjer so se kazale možnosti za pridobitev denarja za
izvedbo še drugih projektov v zvezi s pešpotmi, ki nas
še čakajo.
Osnovno ekipo so sestavljali: dva gozdarja- nosilca
zastav, planinec, ki je prenašal evrofon oz. palico, ter
Gozd V 59 (2001) 5-6
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Vsak je prispeval kamenček k uspešni izvedbi
pohoda in vsak, ki se je pohodnikom pri klj uči l vsaj na
delčku poti, je začutil željo, da se na to pot še povrne in
prehodi še kakšno etapo več. Ali kot je nekdo zapisal:
ni pomemben cilj, važna je pot.
Gozdatji pa moramo še naprej obdržati ti dve "naši"
poti; ne le zaradi še živih pa tudi že pokojnih kolegov,
ki so se že pred več desetletji vključili v veliko evropsko pohodniško družino.

ro storu

Potrebno bo še veliko narediti: opremiti še preostale dele obeh poti, izdati brošure, popotniške knjižice,
žige ... Predvsem pa moramo ob poteh najti prijazne
ljudi, ki bodo pripravljeni pohodnikom ponuditi kotiče k svoje hiše, prostor za mizo ter seveda delček svoje
duše. Le tako bodo naše poti zaživele ter prinesle pobodni kom in ljudem ob njih možnost za druženje, spoznavanje drugih in tudi njih samih.
Janez Konečn i k

Hodoš: ob napovedanem času se je pričel slovenski del Evropohoda

Zdole (občina Krško): za pohodnike so spekli 300 jajc,
kar je komaj nasitiJo lačno množico; k temu so se prilegle
slastne jagode in seveda kozarček dobre kapljice

1

Križe (občina Krško): povsod so nas pričakali šolarji, ki so nas spremljali del poti in Gorjanci: pol je bila dobro označena. komu pa
nam pripravili prisrčne sprejeme in pestre programe
je namenjeno opozorilo na tabli, pa lahko Je
ugibamo
282
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Krško : ekipo za prenos evrofona so sestavljali gozdaJji in planinci

Ante Mlinarevič: legenda pohodnikov s Ptuja je
prehodil pot od Hodoša do vasi Krka

Dolenjske Toplice: ob poti smo lahko uživali ob pogledu na prelepo Dolenjske Toplice: gozdarji so
kuhanje oglja, obiskodolenjsko pokrajino in pogoste naravne ter kulturne zanimivosti valcem so ponudili okusen golaž s polento

Pre dgozd-Mačkovec: na osrednji
li so se nam še
gozdov je na križi šču evropskih poti E6 in E7 udeležence pohoda (vse foto Janez Koneč n i k)

pozdravil direktor ZGS, Andrej Kermavnar

v
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Novi doktorji znanosti
Lado KUTNAR
Tema: VPLIV OKOLJSKlli DEJAVNTKOV NA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST POKLJUŠKIH BA RJANSKJH
SMREKOV IJ
Mentorica: doc. dr. Alenka Gaberščik, somentor prof. dr. Andrej Marti nč ič
Zagovor: 17. oktober 2000
Lado Kutnar se je rodi l leta 1966 v Ljubljan i. Po ko n ča n i srednj i naravoslovni šoli se je leta 1986 vpisal na
univerzitetni študij gozdarstva, ga uspešno končal in nadaljeval nato s podiplomskim študijem sistematike in ekologije na
oddelku za biologijo Biotehniške fakultete. Magistrski študij je uspešno konča l leta 1997 z zagovorom magistrskega dela
Primerjava vrednotenja lastnosti gozdnih fitocenoz in njihovih rastišč na primeru Landolta, Ellenberga i11 Koširja.
Po opravljenem pripravništvu v gozdarski operativi je od leta 1993 zaposlen na Gozdarskem inštitutu Slovenije,
kjer se ukvarja predvsem z analizo ekoloških, rastnib in vegetacijskih razmer. Šntdijsko se je izpopolnjeval v Kanadi
in v Avstriji.
V svoji disertacij i je posegel na področje šotnatih barij, tj. m okrišč nih ekosistemov, ki so zaradi človekovega vpliva
čeda lj e bolj ogroženi. Namen disertacije je bil spoznavanje vegetacijskih in rast i ščnih znač il nosti batjanskih smrekovij
znotraj gozda na Pokljuki kot osnove za ustrezen n ač i n gospodarjenja, ohranitev barij in njihove naravne biodiverzitete,
ugotavljanje biotske raznolikosti pokljuških batjanskih smrekovij in prehodov v sosednje ti pe vegetacije ter njihova
odvisnost od okoljskih dejavnikov.
S fitocenološkimi popisi, narejenimi na posameznih vzorčnih ploskvah ter grupiranimi s klastrsko analizo, je dokazal,
da pripada vegetacija smrekovih barij šestim združbam iz treh vegetacijskih razredov. V nasprotju z barj i z rušjem, ki
so izolirani otoki, kažejo smrekova barja medsebojne razvojne povezave in povezavo s smrekovo gozdno združbo v
okolici barij. Grupiranje raziskovalnih ploskev je učinkovi to prikazal ntdi z DCA-ordinacijo v dvorazsežnem prostoru,
vse skupaj pa je pokrepil še z DCA-ordinacijo znač i lnih vrst po ploskvah in skupinah.
Fl ori stič no -vegetac ijska podoba oz. gmpiranje raziskovalnih ploskev s po m očjo klastrske analize in DCA-ordinacije
se jasno odražajo tudi v rezultatih proučevanja kemizma tal in talne vodne razstopine ter v vodnem režimu. Dokazal
je, da obstajajo med posameznimi skupinami znač ilne razlike v pogledu talnih tipov, trenutne vlažnosti tal in nekaterih
kemijskih parametrov v tleh in taJni razstopini, kar jasno priča o odl oči l nem vplivu okoljskih dejavnikov na floro in
vegetacijo in sočasno o fitoindikacijski vrednosti mnogih vrst.
Posebno mesto v raziskavi je posvetil smreki zaradi njene edifikatorske vloge v vegetacijskem pogledu. Nadvse
ilustrativne so dendrometrijske analize. Izmerjeni rastni parametri pri nesignin kantnih razlikah v starosti dreves na
posameznih skupinah ploskev kažejo z načilne razlike. Te povezuje z razlikami v vodnem režimu in kemizmu tal na
posameznih skupinah ploskev oz. z dostopnostjo hranil. Slednje se odraža tudi v rezultatih fo liamih analiz.
Polona KALAN
Tema: UPORABA ZDRUŽENIH VZORCEV ZA ČASOVNO SPREM LJANJE KAKOVOSTI TAL
Mentorica: prof. dr. Katarina Košmelj
Zagovor: 27. oktober 2000
Polona Kalan se je rodila leta 1967 v Ljubljani. Po končan i osnovni in srednji šoli se je vpisala na študij kemije na
Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Za svoje diplomsko delo je leta 1992 prejela Krkino nagrado. Leta
1992 se je vpisala na magistrski študij na oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete in ga ko nča l a leta 1996.
Od leta 1992 je zaposlena na Gozdarskem inštitutu Slovenije, na oddelku za gozdno ekologijo. Študijsko se je
izpopolnjevala v Avstriji in ZDA. Doslej je objavila 9 znanstvenih čl ankov, 2 strokovna č l anka, ima pa tudi več
objavljenih referatov na znanstvenih konferencah.
Predmet njene doktorske disertacije je vrednotenje kakovosti gozdn ih tal z različni mi ke m ičnimi parametri tal.
Disertacija je vsebinsko nadaljevanje magistrskega dela, v katerem je ugotovila, da je variabilnost kemičnih parametrov
v tleh zelo velika, kar pogojuje veliko število potrebnih odvzemnih mest, s tem pa rastejo stroški. Zato se je v disertacij i
posvetila uporabi zdmženib vzorcev tal, pri čemer je izhajala iz dvostopenjskega vzorčenja in ga nadgradila tako, da
je talne vzorce s posamezne parcele združila v en združeni vzorec. Dokazala je, da je m ogoče z uporabo zdmženib
vzorcev z enakimi denarnimi sredstvi bistveno povečati učinkovitost raziskave.
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Kadri
Darij KRAJČIČ
Tema: DRŽAVNI GOZDOVI V SLOVENIJI KOT LASTNINSKA KATEGORIJA IN OBJEKT GOSPODARJENJA
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler
Zagovor: 27. december 2000
Darij Krajčič seje rodil leta 1965 v Mariboru, kjer je tudi končal osnovno in srednjo šolo. Leta 1984 seje vpisal na
visokošolski študij gozdarstva na Biotehniški fakulteti in ga končal leta 1990. Leta 1992 se je vpisal na podiplomski
študij gozdarstva in ga končal leta 1996 z zagovorom magistrskega dela Vpliv vlaganj v gozdove na povečanje njihove
vrednosti.
Po diplomi se je zaposlil na Gozdnem gospodarstvu Nazarje, kjer je imel do leta 1995 različne dolžnosti, med
drugim je bil direktor dveh obratov. Od leta 1995 je zaposlen kot raziskovalec na oddelku za gozdarstvo Biotehniške
fakultete.
Raziskovalno dela na področju ekonomike in organizacije gozdarstva, doslej je objavil 15 znanstvenih člankov in
ima 6 objavljenih referatov na domačih in mednarodnih znanstvenih srečanjih.
Doktorand se je lotil raziskovanja problematike, kije za Slovenijo pomembna, bila paje doslej pogosto zanemarjena,
saj seje zdel obstoj družbenih oz. državnih gozdov kar samoumeven. Spremenjene družbene razmere, prenos družbenih
gozdov v državno last in spremembe pri organizaciji gospodarjenja z državnimi gozdovi so narekovali podrobno
osvetlitev nastanka in razvoja državnih gozdov ter kritično presojo učinkovitosti gospodarjenja z njimi. Doktorand
je opravil obsežen zgodovinski pregled gospodarjenja z državnimi gozdovi v Sloveniji in ga primerjal s podobnimi
razmerami v tujini. Pri svojem raziskovanju je uspešno kombiniral zgodovinske in analitične metode s pogledi, ki
jih je pridobil z mnenjsko raziskavo med strokovnimi delavci v gozdarstvu. Pri tem je izhajal iz spoznanja, da se
v družbenem razvoju povečujeta socialna in okoljska vloga gozdov, kar povečuje nasprotja med družbo in lastniki
gozdov, med javnim in zasebnim interesom. Ta so objektivno najmanjša pri gospodarjenju z državnimi gozdovi.Analiza
gospodarjenja z državnimi gozdovi v Sloveniji je pokazala, da ti gozdovi izpolnjujejo večino vseevropskih meril
in kazalnikov za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, kar se kaže v krepitvi proizvodnega potenciala teh gozdov in
doseženi stabilnosti gospodarjenja. Analiza pa je opozorila tudi na nezadostno izrabo tega naravnega potenciala in s
tem povezan nezadosten obseg vlaganj v gozdove. Državni gozdovi so smiselna lastninska kategorija, vendar bi se za
še učinkovitejše gospodarjenje z njimi morali ustrezneje organizirati. Zlasti sedanja ureditev, ki vključuje na eni strani
odtujena upravljanje državnih gozdov, na drugi pa neposredno gospodarjenje na podlagi koncesij, ne daje optimalnih
rezultatov. Na podlagi analize sedanje organiziranosti gospodarjenja z državnimi gozdovi se doktorand zavzema za
organiziranost državnega sektorja gozdarstva v javnem podjetju.
Mirko MEDVED
Tema: GOZDNOGOSPODARSKE POSLEDICE POSESTNE SESTAVE SLOVENSKIH ZASEBNIH
GOZDOV
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler
Zagovor: 27. december 2000
Mirko Medved se je rodil leta 1959 na Jesenicah. Leta 1978 je končal srednjo gozdarsko šolo v Postojni in se
nato vpisal na visokošolski študij gozdarstva in ga uspešno končal leta 1983. Leta 1991 pa je z uspešnim zagovorom
magistrskega dela Vključevanje lastnikov gozdov v gozdno proizvodnjo končal tudi magistrski študij gozdarstva.
Leta 1982je bil zaposlen na gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete, od leta 1983 do 1985 na Gozdnem gospoM
darstvu Kranj, od leta 1986 je raziskovalec na Gozdarskem inštitutu, od leta 1995 pa vodi oddelek za gozdno tehniko
in ekonomiko. V letih 1987M 1998 je delal tudi kot asistent na gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete na področjih:
organizacija gozdarskih del, pridobivanje lesa, ergonomija.
Raziskovalno dela predvsem na področju pridobivanja lesa in še posebej v zasebnem sektorju. Aktivno sodeluje v
delovnih skupinah mednarodne zveze gozdarskih raziskovalnih organizacij.
Doslej je objavil 7 znanstvenih in 9 strokovnih člankov in ima objavljenih 19 referatov na znanstvenih strokovnih
srečanjih doma in v tujini. Je soavtor 7 strokovnih monografij.
Svojo disertacijo je osnoval na obsežni anketi, ki je bila opravljena v okviru širšega raziskovalnega projekta na
oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete in Gozdarskem inštitutu in ki je zajela 965 lastnikov gozdov. To mu je
omogočilo, da je dosedanja raziskovanja problematike gospodarjenja z zasebnimi gozdovi trdno empirično podprl.
Podrobno in temeljito je analiziral posamezne dejavnike, ki so posledica posestne sestave zasebnih gozdov in odločilno
GozdV 59 {2001) S-6
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vplivajo na učinkovi tost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Ob dveh sintetič nih družbeno-gospodarskih indikatorjih
lastninske in posestne sestave zasebn ih gozdov, to sta razdrobljenost posesti in socialno-ekonomska sestava gospodinjstev
lastnikov gozdov, je pokazal in analiziral še gozdnogospodarske in socialno-ekonomske indikatorje, ki opozarjajo na
gozdnogospodarske posledice posestne sestave naših gozdov.
Posestna sestava slovenskih zasebni h gozdov je neugodna, kar se kaže v veliki razdrobljenosti posesti, njenih
neprimernih obli.kah in majhni povprečni posesti. To ima pomembne gozdnogospodarske posledice. Gozdovi na majhni
razdrobljeni posesti so slabše ohranjeni in imajo nižjo hektarsko lesno zalogo. Proučil je, kako se posestna sestava odraža
v pripravljenosti za gospodatjenje z gozdom, pripravljcttnsti za lastno delo v gozdu, usposobljenosti za gospodarjenje
ter posledično v opremljenosti z delovnimi sredstvi za delo v gozdu pa tudi v ekonomski navezanosti na gozd. Pri vseh
kazalcih se je pokazala visoka stopnja povezanosti z velikostjo gozdne posesti, karvodi v sklepno ugotovitev, daje tudi
za gospodatjenje z zasebnimi gozdovi primernejša večja posest primernih naravnih oblik. Uspešnejše gospodarjenje z
gozdovi poleg tega zagotavljajo tudi kmečki lastniki gozdov, ki so bolj pripravljeni, usposobljeni in bolje opremljeni
za gozdno delo. Ker ni pričakovati korenitih sprememb v posestni sestavi zasebnih gozdov, opozarja in analizira tudi
možnosti in interes za povezovanje malih lastnikov gozdov v razl ične oblike povezovanja, zlasti v zadruge in strojne
k.rožke.
lztok Winkler

V spomin Tonetu

Simoniču

Prijatelju Franetu z željo, da bi spoznal in razumel
tudi divjad.
Tone Simon i č
Snežnik Il. 6. 79
To posvetilo mi je napisal v svojo knj igo Smjad,
biologija in gospodarjenje. S tem i željami se je obrača l
na gozda~e, lovcem pa je dopovedoval, da so poleg
"koristne rastlinojede divjadi" pomembni tudi rastlinstvo in mesojedi. Hvalevredno pa je, da so njegove
ideje o celovitosti gozda prodrle v nov zakon o gozdovih.
Široko razmišljajočega eko loga ni vzelo za svojega
ne gozdarstvo ne lovstvo. Enkrat so se mu odpovedovalj eni, drugi pa so ga imeli za svojega, nedolgo
zatem je bilo ravno obratno, prepogosto pa je bil v
svoj ih razmišljanjib osamljen. Bil ni nikogaršnji, bilje
ekološko usmerjen gozdar, ki je videl gozd kot celoto,
z vsemi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki vanj
sodijo.
S Tonetom Simo ni čem sem se sreča l konec šestdesetih let. Leta 1968 je izdelal za Gojitveno lovišče
"Jelen" Snežnik načrt, in to prav v obdobju, ko so
se pričele v gozdovih snežniška-javorniškega masiva
pojavljati vse večje škode zaradi rastlinojede divjadi.
Načrt je predvideval, da bi morali preko kontrolnih ploskev ugotavljati škode in z naraščanjem te tudi povečevati odstrel. Hkrati pa je bi lo z odstrel om predvideno
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tudi uravnavanje strukture, saj je škoda odvisna tudi
od strukture populacije. Obenem paje načrt predvidel,
da se mora izboljšati tudi okolje, v katerem živi jelenjad. Rezultat tega je bilo med drugim to, da je Gozdno
gospodarstvo Postojna v sodelovanju z Inštitutom za
gozdno in lesno gospodarstvo leta 1969 položilo 64
parov ploskev velikosti 7 x 7 m (ena ograjena, ena
neograjena).
Razmere so se zaostrile, škode so bile vse večje,
močno otežena, praktično onemogočena je bila obnova
starihjelovih sestojev. Vse to je 15.junija 1973 pripeljalo do posvetovanja o škodah, ki jo je povzročala
jelenjad v gozdovih postoj nskega gozdnogospodarskega območja. Ogleda nekaterih ograjenih kontrolnib ploskev v revitjih Leskova dolina, Jurjeva dolina
in Mašun so se udeležili predstavniki ministrstva za
kmetijstvo i11 gozdarstvo, nekaj republiških poslancev, predstavniki Lovske zveze Slovenije, Zadružne
zveze Slovenije, Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo, Biotehniške fakultete, območne lesne industrije,
Poslovnega združenja gozdnogospodarskih organizacij
ter kmetov in gozdarjev iz območja.
Ti negativni pojavi so že leta 1969 napotili napredne
!ovce in gozdatje k iskanju rešitve iz nastalega položaja. Kmalu je postalo jasno, da ne bo mogoče doseči
izboljšanj a ločeno po posameznih l ovišč ih , brez jasno
postavljerub ciljev za širše ekološko zaokroženo obmo-
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čje in njegovo enotno populacijo jelenjadi. Tako je
dogovarjanje o potrebnih ukrepih in usklajevanje različnih gledišč za dosego skupnih ciljev leta 1973 končno
privedlo do oblikovanja obsežnega notranjskega lovskogojitvenega območja. Poleg Zavoda za gojitev divjadi "Jelen" Snežnik s 27.585 ha površine se je v območje zdmžilo še 18 lovskih družin s skupno površino
78.633 ha. Tako je, še preden je to zahteval Zakon
o gojitvi, varstvu in lovu divjadi in gospodarjenju
z lovišči (leta 1976), nastalo 106.220 ha obsežno
notranjsko lovskogojitveno območje, ki je pokrilo
snežniško-javorniško pogmje z okoljem. Na tem
območju se je že leta 1974 pričelo enotno načrtova
nje posegov v populacijo jelenjadi, ne glede na meje
posameznih lovišč, ki so si delili površino enotnega,
naravno zaokroženega območja. Podpisan je bil Družbeni dogovor o skupnih in enotnih ukrepih za ohranitev in gojitev jelenjadi ter ohranitev njenega življenjskega prostora, ki so ga podpisale lovske družine v okviru postojnske (tisti del LD, ki je gravitiral
na snežniška-javorniški masiv) in notranjske lovske
zveze, Zavod za gojitev divjadi "Jelen" Snežnik,
Gozdno gospodarstvo Postojna, samoupravna interesna
skupnost za gozdarstvo, kmetijskozemljiške skupnosti
občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna ter skupščine občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna. Na
osnovi družbenega dogovora se je pripravil vsakoletni
Samoupravni sporazum o ukrepih za ohranitev in gojitev jelenjadi ter izboljšanje njenega življenjskega prostora in vzpostavitve naravnega ravnotežja med rastlinskim in živalskim svetom, kjer so bile konkretizirane
vsakoletne obveze tako za odstrel, opredeljen po spolni
in starostni strukturi, kot ukrepi v okolju.
Idejni oče in vodja ter motor tega projekta je bil
Tone Simonič, strokovni svetovalec komisije za gojitev
jelenjadi na območju Notranjske, ki je leta 1976, po
priključitvi Zavoda za gojitev divjadi "Jelen" Snežnik h
Gozdnemu gospodarstvu Postojna, postal njegov vodja.
Tako je bil v središču dogajanja in je lažje (čeprav
ne prav lahko) nadaljeval že pred leti začeto delo na
področju usklajevanja divjadi in njenega življenjskega
okolja. V skici programa obravnavanja divjadi in njenega življenjskega okolja v lovišču TOZD-a "Jelen",
ki ga je v začetku leta 1976 poslal Gozdnemu gospodarstvu Postojna, je med drugim zapisal: "Na podlagi
mnogih ne ljubih izkušenj sta lovska in gozdno gospodarska dejavnost spoznali brezizhodnost poti, ki staj ih
doslej, z namenom izpolniti svoje naloge, ločeno ubirati. Zato sta pričeli iskati skupna izhodišča za uskladitev svojih končnih ciljev in vseh ukrepov, ki so po tre-

Gozd V 59 (2001) 5-6

bni za njihovo izpolnitev v skupnem ekološkem kompleksu, kjer delujeta. Skupna izhodišča pa sta lahko
našli samo v ekološkem pojmovanju življenja v naravi
kot med seboj neločljivo povezane celote, ki je ni
mogoče poljubno deliti in zatem po posameznih
delih mcd seboj neodvisno obravnavati" (SIMONIČ
1976).
Na idejni osnovi kontrolne metode v gozdarstvu
in kontrolnih metod, ki so jih razvijali znani biologi
divjadi (Aldous, Peterson, Bubenik in drugi), je Tone
Simonič razvil in uveljavil kontrolno metodo tudi na
področju usklajevanja med rastlinstvom in divjadjo.
Takole jo je utemeljil na gozdarskih študijskih dnevih
Gozd- divjad leta 1980: "Ker so vsi sestavni deli ekosistema med seboj tesno odvisni in drug na drugega
nenehno učinkujejo, izzivajo ti medsebojni učinki na
sestavnih delih tudi določene spremembe, ki so vidni
odraz in posledica dogajanja med sestavnimi deli ekosistema in razločno govorijo o relativnih razmerjih med
njimi. Zato je tudi odnose med divjadjo in okoljem
mogoče razbrati v vsakem ekosistemu posebej iz sprememb in kazalcev, ki so posledica medsebojnega učin
kovanja. Spremembe, ki nastanejo kot posledica relativnega razmerja med divjadjo in okoljem, pa na osnovi
doslej znanih ekoloških zakonitosti že poznamo. Potrebno jih je le objektivno meriti, zabeležiti, nato pa strokovno analizirati- torej sproti kontrolirati- da dobimo
informacijo o dejanskem stanju odnosov med divjadjo
in okoljem, v katerem koli konkretnem ekosistemu v
živi naravi. Infommcija o trenutnem dejanskem stanju
odnosov omogoča ustrezno ravnanje z divjadjo in v
okolju, zasledovanje sprememb na izbranih kazalcih
pa omogoča zasledovanje razvoja odnosov po storjenih
ukrepih. Kontrolna metoda torej preverja učinkovanje
naših ukrepov na odnose in omogoča s tem tudi kore~
kture in sprotno prilagajanje ukrepanja dejanskemu
stanju v naravi, ki se nenehno dinamično spreminja.
Stanje usklajenosti divjadi in okolja v posameznem
ekosistemu se odraža na divjadi v njenem razvoju (telesna teža, rogovje), deležu oplojenih samic v populaciji,
višini letnega prirastka, zdravstvenem stanju in sto~
pnji umrljivosti, na okolju pa pri rastlinojedi divjadi
v stopnji izkoriščenosti in poškodovanosti rastlinskih
vrst s pašo in objedanjem. Te kazalce je torej potrebno
objektivno meriti, jih dosledno evidentirati, nato pa
analizirati" (SIMONIČ 1982).
Ne da bi torej morali poznati absolutne značilnosti
ekosistema in populacije divjadi (številčnost, sestava
itd.), do katerih je neredko zelo težko ali nemogoče
priti, ugotavlja kontrolna metoda na podlagi razme-
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roma lahko dostopnih, zlasti pa objektivno in točno
merljivih kazalcev v živi naravi relativen odnos med
divjadjo in okoljem. Iz analize v naravi merjenih kazalcev na divjadi in v okolju je mogoče v vsakem trenutku
zaključiti, alije divjad usklajena z okoljem ali ni.
Teoretično sprejemljiva izhodišča gospodarjenja
z divjadjo in okoljem v notranjskem lovskogojitvenem
območju, kije bilo po sprejetju Zakona o gojitvi, varstvu in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (1976) uzakonjena in razširjeno še na območje Nanosa in Hrušice,
pa so bila v praksi mnogokrat, zlasti v lovskih vrstah,
težko razumljiva in izvedljiva. Po neprikritem in prikritem lobiranju se je lovstvo hotelo Simoniča zne-

biti in to jim je konec osemdesetih let vsaj deloma
tudi uspelo, saj je moral zapustiti Gojitveno lovišče
"Jelen" Snežnik, začeto pot usklajevanja pa je v še
težjih razmerah nekaj let še nadaljeval na upravi Gozdnega gospodarstva Postojna. Odrinjen od neposrednih
dogajanj v notranjskem lovskogojitvenem območju
si je poiskal nove izzive v semenarstvu in drevesničarstvu. Upokojitev je pozneje le dočakal na svojem
področju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, žal pa, vsaj zunanjim opazovalcem se je tako
zdelo, ni mogel uveljaviti vseh svojih ambicij, znanja
in bogatih izkušenj. Žal.
Franc Perko
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse 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 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 kopijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60
dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30
dni pred objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po
objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim 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 zgoščenim 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. ompha/odetosum (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane 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 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./ JOHNSON, E./TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H./ MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva 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 lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa - potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
---, 1996. Enciklopedija Slovenije.-10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
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 izrisani s tu šem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo
biti tiskani nq 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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Ogrožene živalske vrste na primeru divjega
petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji
Po Programu razvoja gozdov v Sloveniji sodi med dolgoročne
cilje gospodarjenja z gozdovi tudi ohranjanje in vzpostavljanje rastlinske in živalske pestrosti ter varovanje redkih ali ogroženih vrst in
ekosistemov v gozdovih. Tu želimo ohraniti in vzpostaviti življenjsko
okolje za vse avtohtone vrste prostoživečih živali. Tudi na tem
področju dela čaka gozdarske strokovnjake in raziskovalce veliko
dela, da bi od gospodarjenja za trajne donose dobrin iz gozda
prešli k trajnostnemu gospodarjenju z gozdnim ekosistemom. Novo paradigmo smo na
Slovenskem vpletli že v Zakon o gozdovih, toda opraviti bo treba še veliko raziskovalnega
in strokovnega dela, da bo mogoče predlagati vodila za tako gospodarjenje z gozdom. Ta
ne bodo dokončna, kajti človekovo znanje o zgradbi in delovanju ekosistemov se nenehno
dopolnjuje, nenehno pa se spreminja tudi naravno okolje.
Za Slovenijo velja, da je biotsko izjemno raznovrstna država, hkrati pa raziskovalci
priznavajo, da so pri nas živeče živalske skupine slabo raziskane. Po novejših ocenah
se slovenski raziskovalci ukvarjajo s skupinami živih bitij, ki obsegajo slabo polovico pri
nas živečih vrst. Razmere torej niso take, da bi lahko pričakovali hiter in učinkovit prenos
raziskovalnih izsledkov gozdarskim strokovnjakom, ki s svojim delom pogosto odločilno
vplivajo na procese v gozdnih ekosistemih. Hkrati je treba ob takem konceptu gospodarjenja
z gozdom in drugačnem odnosu do naravnega okolja spoznavati tudi procese in lastnosti
gozdne in gozd nate krajine tudi v večjih prostorskih merilih, kot smo jih upoštevali doslej.
Skladno z ekološko hierarhijo se področje proučevanja širi od ravni drevesa ali organizma,
gozdnega sestaja, krajine do biomov. Ker so ekološki sistemi povezani v hierarhični strukturi,
jih je nemogoče opisati z značilnostmi in procesi, ki smo jih spoznali le na eni od proučevanih
ravni.
Večkrat izrečeno resnico, da sistem ni le vsota njegovih posameznih delov, je treba
upoštevati tudi pri opisovanju ogroženosti živalskih vrst, njihovi pestrosti in določanju
oblikovalnih procesov v krajini. V literaturi pogosto srečamo poenostavitve, ko raziskovalci
privzamejo vegetacijske enote kot nakazovalke značilnosti celotnih biocenoz. Tako delo
je sprejemljivo, če meje vegetacijskih enot nakažejo tudi razlike v lastnostih habitatov,
pogosto pa razmejujemo vegetacijske enote po kriterijih, ki so nepomembni za razporeditev
določenih živalskih vrst.

Na posvetovanju o ogroženih živalskih vrstah, ki so jih proučevali v sklopu raziskovanja
divjega petelina, smo večkrat slišali, da tudi strokovnjaki gozd opazujemo vsak na svoj
način, pogosto z že vnaprej oblikovano sodbo o značilnostih gozdnih ekosistemov ali vsaj
o najprimernejši zgradbi gozdnih sestoj ev. Prepričan sem, da bo na podlagi prispevkov v
tej tematski številki mogoče odkriti nova izhodišča za gospodarjenje z gozdovi.

Dr. David Hladnik
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Biodiverziteta listopadnega gozdnega ekosistema
Biodiversity of the Deciduous Forest Ecosystem
Boris KRYŠTUFEK*
Izvleček:

Kryštufek, B.: Biodiverziteta listopadnega gozdnega ekosistema. Gozdarski vestnik, št. 7-8/2001. V slovenščini, z izvlečkom
v angleščini , cit. lit. 42. Prevod v angleščino: Boris Kryštufek.
Listopadni gozd je vertikalno strukturiran ekosistem z visoko primarno produkcijo, vendar je večina te produkcije
naložena v obliki lesa in kot takšna nedostopna večjemu delu živalske komponente. Kol ičina hrane v obliki plodov in
semen je razmeroma majhna (približno 600 do 3.000 kcal ha·' leto·'), kar je morda eden od vzrokov za dokaj skromno
vrstno diverziteto v listopad nem gozdu. še bolj omejujoč dejavnik je verjetno poudarjena sezonskost v razpoložljivosti
dobrin, katere učinek dodatno povečujejo nepredvidljiva večletna nihanja v plodenju ključnih drevesnih vrst. Mnoge gozdne
živali imajo zato širše ekološke niše, kot pa jih lahko realizirajo v klimaksnem gozdu; mnoge so tudi vezane na zgodnejše
sukcesijske stadije. Navadni polh (G/is glis) je ena redkih sesalskih vrst z očitn i m i adaptacijami na razpoložljivost dobrin
v listopadnem gozdu: hibernacijo in sinhronizacijo razmnoževanja s plodenjem bukve. Pri upravljanju z biodiverziteto
listopadnega gozda moramo upoštevati sukcesijsko dinamiko in mozai čne strukturo, saj se biodiverziteta zmanjša, ko
sistem enkrat doseže klimaksno stanje.
Ključne besede: listopad ni gozd, biodiverziteta, adaptacije, gledalci, navadni polh, G/is glis, varstvena biologija.

Abstract:
Kryštufek, B. : Biodiversity of the Deciduous Forest Ecosystem. Gozdarski vestnik, No. 7-8/2001. ln Slovene with an
abstract in English, lit. quot. 42. Translated into English by Boris Kryštufek.
Deciduous forest is a vertically structured ecosystem with a high primary production. A majority of the plant matter,
however, is deposited as wood and accessible only to a limited number of animals. The amount of energy available from
fruits and seeds is small (approximately 600 to 3,000 kcal ha·' year'), which might be a reason for a fairly low species
diversity in a deciduous forest biome. A seasonal availability of resources seems to be even more restrictive, which is
further aggravated by severa! years of fluctuations in seed production of the key tree species. This is why many "forest"
animals have broader ecological niches than those that were realised in the climax forest; a great number of forest animals
also prefer early succession stages. The edible dormouse (G/is glis) is one of the rare mammals with a pronounced
adaptation to oscillations in the resource availability of deciduous forests: hibernation and synchronisation of re production
with abundance of seed production. While managing the biodiversity of deciduous forests one should keep the successional dynamics and the patchy mosaic structure in mind. Namely, the species diversity is in decline after the system
has achieved its climax.
Key words: deciduous forest, biodiversity, adaptation, rodents, edible dormause, Glis glis, conservation biology.

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Pod pojmom biodiverziteta razumemo širok spekter strukturnih in funkcijskih elementov, ki opredeljujejo bogastvo in raznovrstnost življenja na
Zemlji. Biodiverziteto navadno prepoznamo na treh nivojih (genetskem,
vrstnem in ekosistemskem), le-ti pa odražajo hierarhičnost v organizaciji
žive materije (KRYŠTUFEK 1999). Nivoji so med seboj sicer jasno ločeni,
vseeno pa so odvisni drug od drugega in tako dejansko med seboj prepleteni. Vrstna diverziteta pogojuj e genetsko, slednj a pa omogoča prvo.
V podobnem odnosu sta tudi vrstna in ekosistemska diverziteta, čeprav
ekosistemi, podobno kot vse združbe živih bitij, nimajo v sebi koherentnosti,
tako znač il ne za osebke (BROWN 1995).
Dejstvo je, da čl ovekov vpliv na biodiverziteto, katere del je sicer tudi
sam, že dolgo časa presega njegove biološke potrebe po produktih primarne produkcije. Drugače povedano, čl oveška populacija porabi za svoj
obstoj bistveno več energije kot biološko primerljiva populacija heterotrofnih
organizmov. Temu ustrezen je človekov vpliv na biosfero in s tem tudi na
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heterotrofe, s katerimi se nahaja v neposredni kompeticiji za produkte primarne produkcije. Človeška populacija danes porabi približno 40 % primarne
produkcij e avtotrofnih organizmov, delež pa še vedno narašča. Da si čl ovek
zagotovi potrebno količi n o organske snovi, povečuje nosilno kapaciteto
okolja, kar najlažje doseže s poenostavljanjem ekosistemov. Ena najbolj
očitnih stranskih posledic takšne dejavnosti je erozija biodiverzitete, ki jo
zaznavamo kot biodiverzitetno krizo (MEFFE 1 CARROLL 1997). Pojav, ki
se je še pred nekaj desetletji zdel obvladljiv s pomočjo varstva narave, je
danes zavzel globalne razsežnosti in celo ogroža nadaljnji obstoj človeka
kot biološke vrste. Z deklaracijo iz Rio de Janeira (leta 1992) j e problematika dobila tudi ustrezno mednarodno formalnopravno obliko, tako da velja
ohranjanje biodiverzitete za eno temeljnih strateških opredelitev vsega
človeštva .

Biodiverzitetna kriza j e verjetno najhujša v tropskih območjih, kjer je
zgoščena večina svetovne biodiverzitete in kjer so zaradi demografske

eksplozije pritiski na ekosisteme najmočnejši . Takšen pogled je, vsaj deloma,
zagotovo pravilen . Zaradi gradienta v vrstnem bogastvu, pogojenega z
zemljepisno širino (BROWN 1LOMOLINO 1998), in tudi zaradi Rapoportovega pravila, po katerem so areali vrst najmanjši ob ekvatorju in največji
proti poloma (RAPOPORT 1982), so tropska območja obdarj ena z visoko
stopnj o vrstne diverzitete na vseh nivojih (alfa, beta in gama). Po drugi strani
pa je tudi res, da so se zmerna območja bolj zgodaj soočila s povečanim
pritiskom človeka na ekosisteme. Trditev še posebej drži prav za biom
listopadnih gozdov. »Plodni polmesec«, kjer se j e začela domestikacija
(DAVIS 1987), leži na samem južnem robu tega bioma, začetki industrijske
revolucije, kateri je sledila resnična demografska eksplozija človeštva, pa
so bili v celoti umeščeni v območje listopadnih gozdov. Tudi danes nastaja
pomemben del nacionalnega dohodka na ozemlju, ki naj bi ga domnevno
poraščali sklenjen i listopadni gozdovi (osrednja Evropa, vzhod ZDA, vzhodna Azija); ta obm očja so ponekod izjemno gosto poseljena in urbanizirana. To seveda pomeni, da se je biodiverzitetna kriza listopadnega gozda
dogaj ala v času, ko je kot takšne ni še nihče dojemal. še več, zgodila se
je še takrat, ko je spreminj anje gozdne divjine veljalo za eti čno smiselno
civilizacijsko dejanje (PETERKEN 1996). Zato v svojem okolju povprečen
Evropejec dojema kulturno krajino z mozaikom gozdnih fragmentov in agrarnih površin kot samo po sebi umevno in celo naravno stanje.
V tem čl anku podajam pogled biologa na biodiverziteto listopadnega
gozda. Bolj kot stati č na stanja in tipi združb me zanimajo procesi, ki vzdržuj ejo biodiverLiteto.

2 LISTOPADNI GOZD KOT EKOSISTEM
2 DECIDUOUS FOREST AS ECOSYSTEM
Gozd je vertikalno strukturiran ekosistem , ki se razvije samo v območjih z
optimalnimi ekološkimi razmerami. Njegovo pojavljanje v veliki meri pogojujejo z merne temperature in zadostna ko li čina padavin. Kjer so razmere
skrajnejše, se pojavljajo strukturno siromašnejši ekosistemi: savana, stepa,
tundra in puščava (WALTER 1979). Gozdni ekosistem je torej ob čutlji v
na motnje; kjer so le-te premočne, se vertikalno strukturiran gozd ne bo
mogel razviti, zato ga bo nadomestil strukturno preprostejši ekos_istem.
Ta ko j e gozd mogoče dokaj preprosto in hitro pretvoriti v manj strukturiran
ekosistem, precej težje in dolgotrajnejše pa ga je restavrirati. Biodiverzitetne
komponente, ki gozdni ekosistem gradijo in so od njega povratno odvisne,
so torej potencialno občutljive na (pre)močne motnje.
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V primeru uničenja je gozdni ekosistem zmožen samoobnove v procesu,
znanem kot primarna ali sekundarna sukcesija . Sukcesija velja za determinističen proces, v katerem strukturno preprostejši ekosistem, katerega
sestavo opredeljujejo predvsem abiotski dejavniki, postopno preide v gozd z
močneje izraženimi biotskimi interakcijami med njegovimi gradniki (PlAN KA
1994). Vrste zgodnjih sukcesijskih stadijev so praviloma odporne na skrajne
okolj ske razmere , so pa tudi šibki kompetitorji. V napredujoči sukcesiji jih
zato postopno izrinejo močnejši in manj številni kompetitorji, ki v klimaksu
kot domnevno uravnoteženem in stabilnem ekosistemu povsem prevladajo.
Zato je ena od posledic sukcesije zmanjšanje vrstne diverzitete v sistemu,
ki j e dosegel klimaksno stanje (TARMAN 1992). Dejstvo, da j e biodiverziteta
v trajnem klimaksu manjša kot pa v predhodnih nestabilnih sukcesijskih
stadijih, je v navideznem nasprotju z dej ansko biodiverziteto, ki je značilna
za neko območje. Paradoks lahko razložimo samo z mozaične naravo
ekosistemov, ki pa je posledica motenj in s tem njihove inherentne dinamike
(MEFFE 1 CARROLL 1997). Motnje, ki zavirajo ali celo preprečijo nastanek
sklenjenega klimaksnega gozda, so številne; skrajne temperature, pomanjkanje padavin in neustrezna pedološka sestava so samo nekatere od njih.
Tu so še ogenj, veliki rastlinojedi sesalci, epidemije škodljivcev in bolezni,
epizodne motnje, ki imajo lahko katastrofalne razsežnosti (npr. vetrolomi)
itd. (npr. RACKHAM 1996). Motnje ne delujej o neodvisno druga od druge,
temveč pogosto sinergistično. če v ekosistemu, katerega dinamiko določajo
različne motnje, izločimo samo eno od njih, se to lahko odraža v sukcesijskih
procesih. V normalnih razmerah npr. veliki rastlinojedi ne zmorejo sami
zaustaviti sukcesije na eni od zgodnjih stopenj njenega razvoja. Klimatske
spremembe v smeri povečane sušnosti pa zmanjšajo samoregenerativno
zmožnost gozda (pomlajevanje), s čimer se prične objedanje kazati kot
dovolj huda motnja, da iz sklenjenega gozda nastane savana (RACKHAM
1996).
V tem kontekstu smo prišli do dimenzij, tako prostorskih kot časovnih .
Skupina dreves dobi značil nost gozdnega ekosistema šele, ko število dreves
preseže določeno kritično vrednost. Vsaka skupina dreves nam reč še ne
tvori popolnega gozdnega ekosistema. Popoln gozdni ekosistem ne vključuje samo dreves, ampak tudi velike pleni lce v samem vrhu prehranjevalne
verige, za katere so značilne majhne populacijske gostote in velika območja domovanja. Gozdni fragment s površino 10.000 km 2 sam po sebi še
ne zagotavlja zadostne nosilne kapacitete za obstoj minimalnih viabilnih
populacij vrhunskih plenilcev (npr. risa). V izolaciji bo v takšnem fragmentu,
skladno z modelom otoške biogeografije (MACARTHUR 1WI LSON 1967),
zagotovo prišlo do sprostitve do ravnotežnostnega stanja, kar pomeni kaskad o izumiranja. Najprej bodo izginili vrhunski plenilci, čemu r bodo sledile
spremembe v združbi velikih rastlinojedov, to pa se bo naprej odražalo
v strukturi rastlinske komponente ekosistema (SEIDEN STICKER et al.
1999). Zaenkrat pustimo ob stran i očitno dejstvo, da bistveno manjši gozdni
fragmenti povsem dobro funkcionirajo in da imajo nekateri od njih tudi
ohranjene populacije velikih plenilcev. Eden od odgovorov na navidezen
paradoks je v tem, da fragmenti večinoma niso izolirani; o drugih razlogih bo
še govora. Pomembnejše je spoznanje, da kompleksen ekosistem funkcionira samo v velikih prostorskih dimenzijah. Recimo, da je takšno samozadostno obm očje reda velikosti 105 km 2 . Celotna površina evropskega
listopadnega gozda meri približno 4 · 106 km 2 in torej 40-krat presega oceno
velikosti najmanjšega ekosistema, ki bi v izolaciji ohranil celovito strukturo
in funkcijo. Za primerjavo: površina listopadnih gozdov na vzhodu ZDA
meri približno 3 · 106 km 2 . Ker so meje listopad nega gozdnega bioma dokaj
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arbitrarne (RQHRIG 1991 a), so tudi ocene površin približne. Na tako velikem
ozemlju seveda ne rnoremo pričakovati samo ene homogene rastlinske
združbe, celo ne enega samega ekosistema. Razl i čne danosti abiotskega
okolja (relief, podlaga, klima, hidrologija) ustvarjajo zadosti različnih ekoloških razmer, zaradi katerih je habitatni mozaik verjetnejša stanje kot pa
homogena združba.
Po uveljavljenem pogledu fitocenološke znanosti naj bi večin o današnje
Slovenije, če seveda ne bi bilo človekovega vpliva, potencialno poraščala
gozdna vegetacija (JOVANOVIC et al. 1986). Špekulacija izhaja iz ocene
ekoloških razmer rastišč (podlaga, klima), ne omenja pa motenj. Motnje
so lahko sistemske in kot takšne sestavni del ekosistema (npr. objedanje
velikih rastlinojedov) ali pa so nepredvidljive in epizodne. O tem , da se
sava na ohranja prav na račun (pre)močnega objedanja velikih rastlinojedih
sesalcev (v južni Afriki je na ekosistem vplivalo 28 vrst velikih rastlinojedov),
ni danes več nobenega dvoma. Prav tako je jasno, da savana nikoli ne
doseže klimaksnega stanja, ampak je njena struktura odvisna od klimatskih
motenj in od intenziteta objeda nja, slednje pa je spet posledica nepredvidljivih epizod nih dejavnikov in naravnih populacijskih nihanj velikih rastlinojedov
(WALKER 1989). Posledica izključitve pestre združbe velikih rastlinojedov
in njihova nadomestitev z eno samo vrsto (tj. z govedom) se je v južnoafriški savani konča la s popolnim zaraščanjem nekdaj odprtih habitatov. To
zaraščanje zagotovo ni bilo posledica morebitnih klimatskih ali edafskih
sprememb. Je analogen proces možen tudi v Evropi? To, kakšna bi bila
dejanska združba velikih rastlinojedov (t. i. megafavne) v zmernih območj ih severne poloble, je predmet številnih ugibanj. Dejstvo je, da v Evropi,
še bolj pa v Severni Ameriki, mno žično izumiranje megafavne časovno v
grobem sovpada s koncem ledenih dob, zato prevladuje mnenje, da je šlo
za naraven proces. Po drugi strani je prav tako nesporno dejstvo, da je
v pleistocenu vsa ta megafavna uspešno prebrodila več poledenitvenih
s unkov in njim sledečih otoplitev (KURTEN 1968), da pa se je ob koncu
zadnje glaciacije (WORM) prvič soočila z neolitskim lovcem, oboroženim
z lokom in v spremstvu psa. če sprejmemo Martinovo hipotezo o prelovu
kot dejavniku izumiranja megafavne (MARTIN 1 WRIGHT 1967), potem
moramo verjeti , da današnjim ekosistemom zmernih klimatov manjka niz
ključnih vrst velikih sesalcev. Največji predstavniki izginule megafavne (npr.
mamut v Evropi in mastodont v Severni Ameriki) so lahko preprečili razrast
sklenjenega gozda, podobno kot rastlinojeda megafavna v Afriki počne to še
danes. Misel, da trobčarji ekološko sodijo v srednjeevropski prostor, zveni
najmanj eksotično. Podobno eksotična bi se komu utegnila zdeti trditev,
da je tudi lev sestavni del evropske narave. Arheološki dokazi tu nesporno
dokazujejo, da izumrtje leva v Evropi ni posledica klimatskih sprememb. V
Panonski nižini je živel še v bronasti dobi, ponekod na ozemlju današnje
Grčije pa se je ohranil vse do železne dobe (N INOV 1999). Prisotnost tega
velikega plenilca v Evropi ne pove veliko o tedanji klimi, pač pa posredno
kaže na ustrezno nosilno kapaciteto okolja, torej na bogato združbo velikih
rastlinojedih sesalcev. Nobenega dvoma ni, da je leva iztrebil človek, gre
le za to, kakšen delež je pri tem imelo neposredno ubijanje plenilca in
kakšnega prelov tedanjih parkljarjev.
Ogenj je zagotovo motnja, ki pomembno vpliva na sukcesijsko dinamiko
gozdnih združb v mnogih delih sveta. Ker sta za požar potrebna zadostna količina suhe biomase in inicialna energija, pride ta motnja do izraza
predvsem v sušnih območjih , npr. v sredozemskem bazenu (BLONDEL
1 ARONSON 1999). Za listopadne gozdove namreč velja, da gorijo tako
dobro kot moker azbest (YAHNER 1996). Po drugi strani pa se kopiči vse
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več informacij o zanetenih požarih, ki naj bi bili pogosto sredstvo, s katerim
so domorodci v vzhodnih območjih Severne Amerike upravljali s prostorom.
S požiganjem so dvignili nosilno kapaciteto za divjad in povečal i preglednost
terena, kar je bilo ugodno tako z lovskega kot z vojaškega vidika . Zapiski
l']pjzgodnejših belih naseljencev govorijo o sava ni, gozd s sklenjeno plastjo
krošenj pa naj bi se razvil šele kasneje , domnevno kot posledica iztrebljanja
Indijancev (BUDIANSKY 1996). Seveda lahko oporekamo, da požari, kijih
je zanetil človek, niso naravna motnja, čeprav smo po drugi strani primitivnim
lndijancem, živečim na ravni lovcev in nabiralcev plodov, pripravljeni priznati
določeno stopnjo naravnosti. Vseeno pa je človek živo bitje, po svoji naravi
heterotrof, ki se več sto tisoč let v ekološkem pogledu ni bistveno razlikoval
od drugih endotermnih heterotrofov, s katerimi je bil ves ta čas v kompeticiji.
Šele v zadnjih 40.000 letih , vse od »velikega skoka naprej« (DIAMOND
1991 ), postaja človekov vpliv na ekosisteme drugačen , močnejši , vse manj
11araven. Toda kje potegniti črto in razmejiti naravno od nenaravnega?
če bi iz Evrope odstranili človeka in vegetaciji dovolili, da gre svojo pot
in se razvija samo pod v plivom klimatskih in edafskih možnosti in omejitev
rastišča , mar bi res nastalo nekaj naravnega? Ali ne bi bil produkt (gozd
s sklenjeno plastjo krošenj) samo osiromašen ekosistem s popolno prevlado majhnega števila kompetitivno najmočnejših drevesnih vrst? Njihova popolna prevlada ne bi bila narav na, ampak posledica nenaravnega,
časovno sicer že odmaknjenega izključevanja mnogih motenj, ki so s svojo
prisotnostjo ves čas ruši le klimaks in ga vračale na zgodnejše stopnje suksecijskega procesa. S tem so zviševale biodiverziteto, saj so omogočale obstoj
vrstam zgodnjih sukcesijskih stadijev, ki so sicer šibki kompetitorji, zato pa
uspešno kljubuj ejo skrajnejšim okolj skim razmeram . ln konec koncev, z
odstranitvijo člove ka bi naravi odvzeli vrsto, ki se je v njej razvijala stoti soče
let in je bila večino tega časa integralni del ekosistemov, podobno kot številne
druge živalske vrste. Vsako vračanje nazaj v čas zahteva razmejevanje , ki
bi bilo neizbežna arbitrarno in zato tudi umetno. Danes v okolju ne moremo
več potegniti meje med naravnim in kulturnim, ker je eno z drugim povsem
prepletena (BUDIANSKY 1996, RACKHAM 1996).
Ko i ščemo odgovor na vprašanje o značilnostih naravnega listopad nega
~ozda , ne smemo prezreti pomembnih metodoloških omejitev. Gozd je
dolgoživ ekosistem, v katerega razvoju stoletje ni dolgo obdobje. Naše možnosti pri proučevanju dolgotrajnih procesov pa so nujno omejene. Ekološke
raziskave potekaj o na omejenem prostoru in so kratkotrajne, ekperimentiranje pa je težavno, drago ali celo nemogoče . Večina znanja o sukcesijski
dinamiki izvira iz sočasnega proučevanja različnih sukcesijskih stadijev,
ki jih povežemo v logično zaporedje. V naravi pa so lahko enaka stanja
posledica različnih procesov.
Rekonstrukcije vegetacije iz preteklih obdobij večinoma temeljijo na
palinoloških analizah. Kljub nedvomni v rednosti tovrstnih raziskav pa je
pri interpretaciji potrebna velika mera pazljivosti. Pelod se je konzerviral
samo pod povsem določenimi pogoji, zato so palinološka najdišča redka.
Fosilizacija j e potekala v zelo vlažnih predelih, ti pa verjetno niso bili reprezentativni za širše območje, še zlasti ne v obdobju {ali območju) povečane
aridnosti. Pelod nam pove samo rastlinsko vrsto, ne pa njenega habitusa;
nastal je lahko na drevesu ali na grmu iste vrste. Nedrevesne vrste, ki so
dobri indikatorji odprtih habitatov, proizvajajo le malo peloda, ga trosijo samo
na kratke razdalje ali pa v senci sploh ne cvetijo (npr. zlati koren Asphode/us
spp.; RACKHAM 1996). Tudi če v profilu najdemo ob drevesnem še pelod
nedrevesnih vrst, iz tega še ne moremo zaključiti , ali slednji izvira iz jas v
sklenjenem gozdu (ki so lahko posledica epizodnih motenj, npr. vetroloma)
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ali pa iz savane. Težava pri rekonstrukciji preteklih ekosistemov je tudi
v tem, da so bili le-ti praviloma enkratne tvorbe brez recentnih analogov
(RACKHAM 1996, FAUNAMAP Working Group 1996).
Skratka, samo zato ker podlaga in klima dopuščata razvoj sklenjenega
gozda, to samo po sebi sploh še ne pomeni, da bi se takšno stanje tudi v
resnici razvilo. Sklenjen gozd je v Evropi verjetno prej posledica človekove
prisotnosti kot pa njegovega h ipotetičnega neobstoja v preteklosti.

••.
'

.

••

"

Slika 1· število vrst gledalcev
v kvadratih s stranica 100 milj
v vzhodni polovici ZDA. Vrstna
diverziteta je v listopadnih gozdovih (senčeno ) manjša kot pa
v preriji zahodno od njih. Velikost pike je sorazmerna s številom vrst.
Ftgure 1. Map of the Eastern
United States, showing spatial
patterns of density of rodent specie s. Size of the fi/led circles
reflects a magnitude of number
of species number in a particular 100x100 mi/es square. Species density in deciduous forests
(shaded) is smaller than in the
one in the prairien.
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3 EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA LISTOPADNEGA GOZDA
3 ECOLOGY AND BIODIVERSITY OF DECIDUOUS FOREST
V Severni Ameriki je vrstna diverziteta gledalcev v vzhodnih listopadnih
gozdovih manjša kot pa v prerijskih ekosistemih zahodno od Mississippija
(slika 1). Glede na to, da je gozd vertikalno strukturiran, bi v njem pričakovali
večje število ekoloških niš kot pa v strukturno preprosti preriji. Znano je,
da je vrstna biodiverziteta največja v tropskem dežnem gozdu (MEFFE
1 CARROLL 1997), torej v ekosistemu, ki je vertikalno bolj strukturiran
kot katerikoli drug ekosistem (WALTER 1979). Čeprav je že MacArthur s
sodelavci (MACARTHUR et al.1966) potrdil pozitivno korelacija med vrstno
diverziteto ptičev in vertikalno strukturiranostjo gozda, pa so kasnejše raziskave pokazale, da možnost bolj finega razslojevanja niš sama po sebi
le malo prispeva k vrstni diverziteti (FLEMING 1973). Pomembnejši sta
produkcija in sezonska razpoložljivost dobrin.
Primarna produkcija listopadnega gozda je velika; v bukovem gozdu
na jugu Poljske npr. znaša 44 · 106 kcal ha·1 leto·1 (PETRUSEWICZ 1983).
Veči na organske snovi pa je v lesu, za radi česar ni dostopna znatne mu delu
primarnih konzumentov. Količina hrane v obliki plodov in semen je bistveno
manjša in znaša približno 600 do 3.000 kcal ha-1 leto·1 , le izjemoma več.
Ker vrstna diverziteta načeloma pozitivno korelira s primarno produkcijo
(ROSENZWEIG 1996), je majhna količina razpoložljive hrane lahko tudi
vzrok za skromno število vrst, ki jih najdemo v listopadnem gozdu.
Listopad ni gozdovi uspevajo v območjih s poudarjenimi sezonskimi spremembami temperature, z mrzlimi in snežnimi zimami ter s 'toplim in vlažnim poletjem. Noben drug ekosistem ni podvržen tako očitnim sezonskim
spremembam (ROHRIG 1991b). Sezonskost pogojuje vse faze v življenjskem ciklu rastlin , od cvetenja in olistanja do plodenja. Sezonska narava
v razpoložljivosti produktov primarne produkcije je še očitnejša zaradi sinhroniziranega cvetenja (spomladi) in plodenja Ueseni); poleti pride do prehrambene krize, saj je hrana iz pretekle jeseni že pošla (GLIWICZ 1981 ).
Razpoložljivost dobrin je še dodatno negotova zaradi večletnih nihanj v
ploditvi klju čnih drevesnih vrst (hrasta Quercus spp., bukve Fagus spp.),
ki plodijo v obilju samo vsakih nekaj let (navadno v dve- do šestletnih presledkih), ti dogodki pa so nepredvidljivi. V vmesnih letih plodenje bolj ali manj
izostane (preglednica 1). Veliko vrstno diverziteto v tropskem gozdu lahko
verjetno pripišemo prav stabilnosti v razpoložljivosti hrane, zlasti plodov.
Njihova količina j e vedno nad pragom nosilne kapacitete (FLEMING 1973).
Verjetno je velika sezonskost v razpoložljivosti dobrin ključn i dejavnik, ki
zadržuje vrstno diverziteto v listopad nem gozdu nizko. Živalska komponenta
v listopadnem gozdu je torej morala razviti strategije, ki ji omogočajo klj ubovati izjemni sezonskosti in večletnim nihanjem. Kakšna strategija je sploh
mogoča , recimo za energetsko najzahtevnejše skupine (ptiče in sesa lce)?
Kitchings in Walton (1991) navajata migracije, hibernacij o in sezonsko
naravo razmnoževa nja. Migracija j e pogosta strategija pri ptičih , hibernacija
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Leto 1 Year
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74

Sadeži 1 Fruits
6
540
2
163
39

Perikaro 1 Pericams
50
646
18
270
86

pa pri netopirjih, medtem ko je pri relativno slabo mobilnih vrstah sesalcev redka. Verjetno je večina današnjih gozdnih vrst razvila adaptacije v
dinamičnem okolju s pogostimi motnjami. Kirkland (1985) domneva, da so
severnoameriški sesalci preadaptirani na življenje v različnih fazah gozdne
sukcesije. Navadno so to generalisti posplošenega habitusa. Mnoge vrste
imajo zato širše ekološke niše, kot pa jih lahko realizirajo v klimaksnem
gozdu. Večina glodal cev, katerih area li se ujemajo z razširjenostjo evropskih
listopadnih gozdov, je vezanih na odprte habitate zgodnjih sukcesijskih
stadijev ali pa je zanje značilna široka ekološka valen ca. Navadna veverica
(Sciurus vulgaris), ki j e vezana na sklenjen gozd, dejansko izvira iz borealnih
iglastih gozdov in je slabo adaptirana na razmere v listopadnem gozdu
(slika 2). Siva veverica (Sciurus carolinensis) iz vzhodnih listopadnih gozdov
ZDA bolje kljubuje fluktuacijam v razpoložljivosti dobrin. Med drugim je
manj dreves na vrsta in se več hrani na tleh. Največjo številčnost doseže na
gozdnem robu in v parkovni savan i. Njena kompetitivna premoč v odnosu
do navadne veverice se je jasno pokazala, ko so sivo veverico naselili
v Veliki Britaniji (slika 3). Zaključek, ki je na videz paradoksalen, vseeno
veliko pove o ekoloških značilnostih listopadnega gozda: če hočeš biti v
listopadnem gozdu uspešen, se moraš dobro znajti tudi (ali predvsem) na
gozdnih tleh. Večji del leta večina živali nima v krošnjah dejansko kaj početi ,
vsaj v pogledu prehranjevanja ne. Kako skrajen je ekosistem listopadnega
gozda v Evropi, nam veliko povedo makroekološke primerjave arealov
nekaterih vrst sesalcev. Evrazijska poletuša (Pteromys vo/ans) in burunduk
(Tamias sibiricus), dve veverici s paleoborealno razširjenostjo, nista iz tajge
nikoli prodrla v listopadni gozd {slika 4). Takšne ekspanzije jima ne preprečuje noben biogeografski filter, njuni niši pa sta v evropskem listopadnem
gozdu očitno prazni -če seveda sploh obstajata. V severnoameriških listopad nih gozdovih sta dve, omenjenima vevericama ozko sorodni in ekološko
ekvivalentni vrsti (G/aucomys vo/ans, Tamias striatus) pogosti in splošno
razširjeni.

Slika 2: Areal navadne veverice (Sciurus vulgaris). Težišče razširjenosti vrste je v
borealnih gozdovih. Približen obseg evropskih listopad nih gozdov je osenčen
Figure 2: Range of distribution of the red squirrel (Sciurus vulgaris). The bulk of the
range is in boreal forests. Approximate range of deciduous forests is shaded
Gozd V 59 (2001) 7-8

Pregled mea 1. Petletna va riabilnost v plodenju (kg ha-') v
srednjeevropskem listopadnem
gozdu. (Po Rohrigu (199 1c)
Table 1 Variation in fruit production (kg ha-') during five years in
the Central European dec1duous
forest. Based on Rohrig (1991c)

Slika 3. Razširjenost navadne in
sive veverice v Veliki Britaniji.
Navadna veverica je bila prvotno
splošno razširjena, vendar jo je
naseljena siva veverica izpod rinila z južnega dela otoka. Eksotična vrsta je kompetitivno moč
nejša v listopad nih gozdovih in v
fragmentiranih gozdnih sestojih
(KRYŠTUFEK 1999)
Figure 3: Distribution of the red
and the grey squirre/ in the
United Kingdom. Red squirrel,
which was originally widespread
across the island, has been outcompeted by the newly introduced grey squirrel from the southem parts. The exotic species
is competitively superior in deciduous forests and in fragmented
wood/and
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Slika 4. Area! evrazijske poletuše (Pteromys vo/ans; levo) in burunduka (Tamias sibiricus; desno). Vrsti sta razširjeni v
celotni borealni palearktiki in navkljub odsotnosti biogeografskih filtrov nista prodrli v biom evropskih listopadnih gozdov
(sen čeno), kjer sta njuni niši domnevno prazni
Figure 4. Distribution of the Russian f/ying squirrel (Pteromys vo/ans; Jeff) and the Siberian chipmunk (Tamias sibiricus;
right). Both rodents are spread in the entire boreal Palaearctic region. ln spite ofthe Jack ofbiogeographic filters, neitherof
them penetrated the biome of the European deciduous forests, where their niches remain supposedly vacant

Skromna vrstna diverziteta listopadnih gozdov pa j e tudi posledica zgodovinskih dogodkov. Listopadni gozdovi so bili v Evropi v zadnjih dveh
milijonih let izpostavljeni zaporedju dolgih poledenitvenih su nkov z razmeroma kratkimi vmesnimi interglaciali; holocen, v katerem živimo, je le eden
od njih. Ves čas teh dinamičn i h dogodkov se je biodiverziteta v glavnem
zmanjševala, verjetno kot posledica (pre)velike fragmentacije v refugialnih
območjih. Severozahodna Evropa j e imela pred začetkom poledenitev 47
drevesnih vrst, danes pa jih ima samo še 15. Samo za ilustracijo dejanskega
obsega biodiverzitete v evropskem gozdu: v tropskem deževnem gozdu
uspeva na desetinki hektara 140 razl i čnih drevesnih vrst {WILSON et al.
2000). Sodeč po številu drevesnih vrst, je biom listopadnega gozda v pleistocenu najbolj trpel v Evropi, manj v vzhodnih območj i h ZDA in najmanj
v vzhodni Aziji (ROHRIG 1ULRICH 1991 ). Koliko so naši gozdovi izgubili v
času poledenitvenih katastrof, najlepše vidimo v florističn o bogatih gozdovih
goratih območij kaspijske regije. Tekom poledenitev je bilo v evropskem listopad nem gozdu le malo speciacije. Voluharice iz rodu Microtus z majhnimi
areali so v Evropi domnevno evoluirale tekom pleistocena v ledenodobnih
refugijih. Čeprav se areali sedmih vrst prekrivajo z območjem listopadnih
gozdov (slika 5), so vse te vrste vezane na zgod nje sukcesijske stadije (oz.
na gozdni rob), v klimaksnem gozdu pa dosežej o nizke populacijske gostote
ali pa v njem sploh ne vzdržijo kompeticije z drugimi gledalci. Nekateri
gledalci, ki so endem ični za Evropo (tekunica Spermophi/us citellus ter
dve vrsti slepih kužet, Spalax graecus in Nannospalax leucodon), so vrste
stepskega habitata in ne toleriraj o niti zgodnjih stadijev gozdne sukcesije,
se pa njihovi areali bolj ali manj v celoti prekrivajo z razširjenostjo listopadnih gozdov. Vse to kaže , da j e billistopadni gozd v preteklosti veliko bolj
mozaičen, kot ga dojemamo danes, vzdolž svojega jugovzhodnega roba
pa je morda v zelo širokem pasu prehajal v stepo (slika 6).
Med gledalci najdemo le malo znač il ni h gozdnih vrst z izraženimi adaptacijami za življenje v klimaksnem gozdu z oscilacijami v razpoložljivosti
dobrin. Pol hi (družina Gliridae), katerih adaptivna radiacija sega v terciar, so
morda edina izjema (glej spodaj). Vendar so tudi v tej maloštevilni družini
vrste klimaksnega gozda v manjšini. Živalsko komponento današnjega
evropskega listopadnega gozda tako determinirajo vrste zgodnjih sukcesijskih stadijev in gozdnega roba, ev rivalentne vrste in vrste borealnega
izvora (med srednjeevropskimi gozdnimi pti či j e dobra polovica vrst po
298
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Slika 5. O bm očje evropskih listopadnih gozdov (senčeno) in
arealne meje sedmih vrst voluharic (Micro/us subterraneus, M.
fe/teni, M. gerbei, M. thomasi, M. mu/tip/ex, M. savii, M. tatricus).
Čep rav se njihovi area li v celoti prekrivajo z razširjenostjo listopad nih gozdov, pa so vse te voluharice vrste zgodnjih sukcesijskih
stadijev
Figure 5. Area of the European deciduous forests (shaded) and
superimposed distribution borders of seven species of vo/es
(Microtus subterraneus, M. fe/teni, M. gerbei, M. thomasi, M.
mu/tip/ex, M. savii, M. tatricus). Although vo/es' areas entirely
over/ap with the area of deciduous forests, all of the vole spe cie s
prefer early succession stages

Slika 6: število vrst gledalcev v kvadratih s stranica
1OO milj v Evropi. Vrstna diverziteta je največja v širokem ekotonu med listopadnimi gozdovi (sen čen o ) in
stepo. Velikost pike je sorazmerna s številom vrst.
(Modificirano po Kryštufku in Griffithsu (v tisku))
Figure 6: Map of the Continental Europe is showing
spatial patterns of density of the rodents spe cie s. Size
of the shaded circle s reflects a magnitude of the species number ina particular square. The diversity peaks
in the broad ecotone between the deciduous forests
(shaded) and the steppe

izvoru borealnih (KEAST 1990)), medtem ko so predstavniki z izraženimi
adaptacijami na razmere v listopad nem gozdu v izraziti manjšini. če hočemo
razumeti dejansko naravo listopadnega gozda in racionalno upravljati z
njegovo biodiverziteto, moramo torej razumeti biologijo komponent z zelo
različno izbiro habitata in širino ekološke valence.

4 MODELNE VRSTE
4 MODEL SPECIES

Če želimo določiti vrste, ki nam bodo služile kot model za razumevanj e
strukture in dinamike gozdnega ekosistema, jih moramo najprej definirati.
Pod gozdom razumemo območje, porašče n o z visokimi drevesi in s sklenjeno plastjo krošenj. Katere pa so značilne gozdne vrste? Lahko s tem
pojmom opredelimo vsako žival, katere predstavniki živijo (tudi) v gozdu ali
mora biti definicija bolj omejujoča? Keast (1990) je definiral gozdne ptiče
kot vrste, ki so (1) omejene na gozd, (2) so od njega odvisne ali pa se (3)
njihovi areali ujemajo z razširjenosljo gozdov.
Ena redkih vrst sesalcev v slovenskih gozdovih, ki ustreza zgornjim kriterijem, je navadni polh ( Glis glis). Poseljuje listopad ne in mešane gozdove
v Evropi, na Kavkazu, v severni Turčiji in severnem Iranu. Pogost je samo
v južnem delu areala (slika 7), na severu in vzhodu pa postaja vse redkejši
in zato tudi naravovarstveno zanimiv. Rod G/is se je pojavil že v zgornjem
oligocenu, v dolgi zgodovini pa se j e zvrstilo najmanj deset vrst, ki so do
danes že vse izumrle (DAAMS 1BRUIJN 1994). V naših razmerah je eden
redkih gozdnih hibernato~ev; pri številnih netopirjih (nekateri med njimi so
tudi gozdni) j e hibernacija splošen odziv na zmerne klimate. Poleg tega
navadni polh očitno lahko sinhronizira razmnoževalni cikel z nepredvidljivim plodenjem bukve. V letih, ko izpade ploditev bukve, se namreč polh v
glavnem ne razmnožuje (BIEBER 1997). Mehanizmi, ki cikel uravnavajo,
niso znani. Legla polha so razmeroma pozna, saj koti šele konec julija
oz. avgusta, kar si razlagamo z največjo razpoložljivostjo hrane (žira) v
GozdV 59 (2001) 7-8
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Slika 7. Areal navadnega polha
(Giis glis) se ujema z razširjenostjo listopad nih gozdov (osenčeno). Območje, ki ga polh poseljuje na Kavkazu in Bližnjem ter
Srednjem vzhodu, ni označeno
Figure 7. Range of distribution of
the edible dormouse (Giis glis)
coincides with the area of deciduous forests (shaded). The range
of the dormouse in the Caucasus
and in the Near and the Middle
East is not shown

visokem poletju in jeseni (slika 8). Glodalci, hibernatorji primerljive velikpsti
(npr. evropska tekunica Spermophi/us citellus), se razmnožujejo takoj po
zaključku hibernacije, torej zgodaj spomladi. Tako imajo samice, ki sta
jih izčrpala porod in laktacija, dovolj časa , da ustvarijo potrebne zaloge
podkožne tolšče in si s tem zagotovijo uspešno hibernacijo, verjetno pa tudi
uspešen začetek naslednjega razmnoževalnega obdobja. Mladiči morajo
tudi doseči odraslo velikost. Pri polhu je količina žira verjetno tudi ključni
dejavnik, ki uravnava smrtnost v populaciji in s tem vpliva na oscilacije v
populacijski gostoti, vendar dejanskih dokazov o tem še ni na voljo. Čeprav
je življenjski cikel navadnega polha zelo odvisen od ene same ključne
drevesne vrste (bukve), pa mu le-ta sama po sebi ne pomaga prebroditi
suhih let brez žira, pa tudi ne poletne prehranjevalne krize. V tem času
je obstoj v rste verjetno odvisen od drugih prehrambenih virov, kakršni pa
so na voljo samo v heterogenem gozdnem sestoju. Znan je pomen leske,
grmovne vrste gozdnega roba in jas (torej odprtin v sklenjeni plasti krošenj),
ki ga ima v prehranjevanju polha. Skratka, mozaičen habitat z jasami in
robovi domnevno nudi polhu boljše možnosti za obstoj. Ponovno je treba
poudariti, da je trdnih dejstev na voljo le malo, saj je ekologija vrste le slabo
znana, še posebej pa je občutno pomanjkanje dolgotrajnejših raziskav
o interakcijah med vrsto in ekosistemom, v katerem živi. V listopadnem
gozdu ni pravih drevesnih (arborikolnih) vrst sesalcev in celo severnoameriška poletuša se prehranjuje tudi na gozdnih tleh. Vseeno se navadni polh
pomemben del časa zadržuje na deblih in v krošnjah (zanesljivih dejstev je
znanih le malo), v nevarnosti pa vselej zbeži navzgor.
če navadnega polha sprejmemo kot značilno gozdno vrsto, potem lahko
na kratko povzamemo nekaj k ljučnih adaptacij tistih živali, ki niso zmožne
Slika 8 Letni cikel navadnega polha (Glis glis) med 17. majem in 13. septembrom
1997 v osrednji Sloveniji. Na ordinati je kumulativno število ujetih odraslih živali
(krogci - samci; križci - samice). Simboli na vrhu označujejo razmnoževalno in
socialno dejavnost vrste; vsak simbol predstavlja en osebek. Trikotniki - živali s
poškodbami, ki kažejo na antagoni stično vedenje; E- gravidna samica; L- samica
v laktaciji. Puščica označuje prvo pojavljanje mladičev. (Po Kryštufku (v tisku))
Figure B: Annual cycle ina life of the edible dormouse (Giis glis) from May 17 to
September 13, 1997 in Central Slovenia. A cumulative frequency of adults (Y axis)
is shown separately for both genders. Circle s represent male and crosses female
specimens. Fitted lines are based on the distance weight squares. The symbols
at the top of the diagram summarise reproductive and antagonistic activities of the
species; each symbol representing one specimen. Triangles- animals with wounds
on their back; E- females with embryos; L - females in lactation. An arrow indicates
the date when the first youngsters of the year were observed
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daljših migracij: hibernacija, pozno polaganje mladičev in sinhronizacija
razmnoževanja s plodenjem ključnih drevesnih vrst. Vseeno pa potrebuje
polh tudi mozaičen gozd z odprtinami in zgodnjimi sukcesijskimi stadiji, ker
lahko le tako preživi obdobje s pomanjkanjem dobrin.

5 KAKŠEN GOZD JE NAJBOLJŠI?
5 WHAT KIND OF FOREST IS THE BEST ONE?
Pod najboljšim gozdom razumem ekosistem, ki lahko vzdržuje biodiverziteto širšega prostora. Tako definirana biodiverziteta vključuje tudi vrste, ki so
v makroekološkem smislu vezane na listopad ni gozd, čeprav v klimaksnem
gozdu ne živijo. Takšen gozd je seveda mozaičen. Če želimo ohranjati
takšno biodiverziteto, je (samo) ustvarjanje pragozd nih rezervatov premalo.
Najmanj enako pomembno je zagotavljanje ustrezne mozaičnost z vsemi
oblikami sukcesijskih stadijev. V listopadnem gozdu so obsežne katastrofalne motnje verjetno redke, tako da gre večina obnavljanja gozda na račun
majhnih zaplat. Kako velike pa naj bodo le-te, kakšno površino naj zavzemajo in kateri mehanizmi (motnje) naj jih ustvarjajo? V severnoameriškem
listopad nem gozdu zavzemajo odprtine v sklenjeni plasti krošenj ocenjenih
9,5 %celotne gozdne površine. Takšne odprtine se zapirajo s hitrostjo
1 % površine na leto, prav toliko pa jih ves čas nastaja (RČJHRIG 1ULRICH
1991). Bi bilo modro, da bi tudi pri nas desetino gozdov pustili ves čas
odprtih? Izkušenj iz Severne Amerike ne moremo nekritično prenesti v naše
razmere, saj je znano, da je tamkajšnji ekosistem izpostavljen večjim in
pogostejšim motnjam. Po drugi strani pa je tudi res, da prav majhno število
motenj pogosto velja za ključni dejavnik razmeroma skromne biodiverzitete
v evropskem listopad nem gozdu (RČJHRIG 1 ULRICH 1991 ). Morda pa je
takšen zaključek prezgoden, kajti tudi v pragozd nih rezervatih Slovenije je
približno enaka površina krošenj ves čas odprta (MLINŠEK, pisno).
Bi kaj izgubili, če bi v Sloveniji npr. desetino površine klimaksnega gozda
presvetlili in jo s tem vrnili na sam začetek sukcesije? Preprostega odgovora
seveda ni. Za racionalno odločitev potrebujemo znanje o vplivu, ki ga imata
na biodiverziteto površina zaplat in njihova razporeditev v prostoru, teh
podatkov pa za naš primer nimamo. Bi z drobljenjem morda prizadeli gozdne
vr;ste? Toda katere gozdne vrste? Izredno malo namreč vemo o vplivu velikih
sklenjenih gozdnih površin na nekatere gozdne K-stratege. Divji petelin je
ena redkih izjem, za katero vemo, da doseže največjo uspešnost (fitness)
na velikih sklenjenih gozdnih površinah, npr. v odraslih iglastih in listnatih
sestojih v alpskem prostoru (ČAS 1996, ŽNIDARŠIČ 1 ČAS 1999). Vendar
je vrsta po izvoru borealna, v tajgi pa so motnje tako kot v sekundarnem
gorskem gozdu bistveno drugačne kot v značilnem listopadnem gozdu,
tako po obsegu kot po intenziteti. V preteklosti je bilo deležno velike pozornosti zmanjševanje populacij gozdnih gnezdilcev v listopadnih gozdovih na
vzhodu ZDA. Domnevno naj bi šlo za posledico fragmentacije gozdnega
ekosistema z dolgoročnimi posledicami na vrstno sestavo. Kasnejši kritični
eksperimenti so pokazali na kompleksnost problematike in težave pri izpeljevanju zaključkov. Človek je vplival na ekosistem na vseh mogočih nivojih,
zato je prepoznavanje vpliva enega samega dejavnika izjemno težavno
(KRYŠTUFEK 1999).
Zagotovo pa večina ključnih in naravovarstveno problematičnih vrst v
slovenskem gozdu ni ogrožena zaradi izgube ekosistema samega po sebi.
Medved lahko preživi tudi v brezdrevesni tundri, areal volka pa sega od
(pol)puščav do tundre. Zakaj je torej gozd sploh pomemben pri ohranjanju
naštetih vrst? Mar ne zato, ker sklenjena gozdna površina še vedno pomeni
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predvsem odsotnost človeka? Manj je v ekosistemu človeka , manjše so
možnosti za ustvarjanje konfliktov, še posebej ko gre za tako problematične
vrste, kot so velike zveri. Obe vrsti bi zagotovo lahko kljubovali fragmentaciji
sami po sebi, če ta seveda ne bi pomenila povečanega števila konfliktov
s človekom .
ln seveda, bi z načrtno fragmentacijo gozda kaj pridobili? Tudi tu je
odgovor pogojen z neznankami, navedenimi v prejšnjem odstavku. Morda
bi povečana mozaičnost izboljšala prehranjevalne osnovo velikih parkljarjev (zlasti jelenjadi), s tem zmanjšala objedanje v klimaksnem gozdu in
pospešila naravno pomlajevanje jelke. Morda bi se izboljšale prehranjevalne možnosti za nekatere redke plen ilce, npr. divjo mačko in kuno zlatico.
Seveda pa bi novoustvarjeni matriks lahko prej izkoristili nekateri oportunisti
(npr. lisica, kuna belica), katerih števi l čnost že sedaj želimo zmanjšati.
Naravnemu listopadnemu gozdu je bržkone najbližji prostorsko razsežen
mozaik, ki ga sestavljajo kratkotrajne faze zgodnje sukcesije na eni skrajnosti
in stoletne pragozd ne za plate na drugi. Opazovanja kažejo, da je sem enitev
k ljučnih drevesnih vrst v pragozdu rednejša in posledično bolj predvidljiva
(MLINŠEK, pisno). Ko govorimo o diverziteti listopadnega gozda, ne smemo
pozabiti, da skoraj ne poznamo pestrosti mikroorganskega sveta, ki pogosto
pride do polnega izraza samo v končni fazi staranja. Takšen kompleksen ekosistem pa potrebuje za razvoj dolgo časovno obdobje in velike površine.
Odgovore bomo našli samo v naravi in prav tu so naše komparativne prednosti. Imamo obsežne gozdove, katerim se obeta tudi ustrezen varstveni
režim. Mar bi ne bilo modro, če bi del teh površin (v mislih imam več deset
tisoč hektarov) namenili (tudi) kompleksnemu proučevanju biodiverzitetne
strukture in dinamike v gozdnem ekosistemu? Na njih bi lahko eksperimentalno manipulirali in ustvarjali pogoje, ki bi omogočali testiranje hipotez. Za
takšen pristop potrebujemo kadre in sredstva, predvsem pa vizijo. ln zdi
se, da imamo vizije manj kot sredstev in gozdov.
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Soi/ Fauna in Slovene Fore sts - its Characteristics, Importance, Threat and
Biodiversity in the Alpine Region
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Izvleček:

Kos, 1., Grgič, T.: Taina favna v slovenskih gozdovih- njene značilnosti, pomen, ogroženost in biodiverziteta v alpski
krajini. Gozdarski vestnik, št. 7-8/2001. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 45. Prevod v angleščino: avtorja.
Taina favna v slovenskih gozdovih je številčno in vrstno izredno bogata. Velika primarna produkcija v strukturno in
funkcionalno ohranjenih listopad nih in mešanih gozdovih zmernih klimatov je za to bogastvo ključna. Heterogenost združb
posameznih živalskih skupin je velika, tudi zaradi dolgotrajnega skupnega prilagajanja vrst. Zatočišča mezofilnih vrst
so bila namreč v hladnejših obdobjih pleistocena v neposredni bližini današnjih gozdov, v pomembnih fragmentih celo
na ozemlju današnje Slovenije. V koroških gozdovih so bila zatočišča tudi v 19. stoletju, ko je bilo gozda bistveno manj
kot danes. S ponovnim zaraščanjem nastaja novo gozdno okolje, ki ga taina favna šele osvaja. Tu lahko opazujemo
medsebojno povezavo med taina favno in pedogenetskimi procesi, disperzijo gozdnih vrst iz trajnih gozdnih površin, pomen
različnih razvojnih faz na združbo talnih živali ter ovrednotimo pomen trajnih gozdnih površin za vrstno diverziteto.
Taina favna vpliva na strukturo tal, proces dekompozicije ter preko prehranjevalnih odnosov tudi na druge živalske
vrste gozda, kot so divji petelin, gozdni jereb in drugi.
Ključne

besede: taina favna, biodiverziteta, gozdni ekosistem, Slovenija.

Abstract:
Kos, 1., Grgič, T.: Soil Fauna in Slovene Forests- its Characteristics, Importance, Threat and Biodiversity in the Alpine
Region . Gozdarski vestnik, No. 7-8/2001. ln Slovene with an abstract in English, lit. quot. 45. Translated into English
by the authors.
Soil fauna in Slovene forests is numerous and extraordinarily rich in its number of species. Vital for this richness is the
high primary production in structurally and functionally preserved deciduous and mixed forests of the temperate climates.
Heterogeneity of communities of the individual animal groups is considerable because of the continuous adaptation of
the species. Refuges of mesophilic species du ring the colder periods were namely in a close proximity of the presen!
forests, with their im porta nt segments on the territory of today's Slovenia. ln the Carinthian forests the important refuges
existed also in the 19th century, when the forest was essentially smaller than today. With a renewed overgrowth, a new
forest environment is developing, which is only now being overtaken by the soil fauna. Here, the mutual connection
between soil fauna and pedogenetic processes, dispersion of forest species from a sustained forest, and the meaning of
different succession stages on the soil ani mal community can be observed, and the importance of the sustainable forest
segments for the species diversity can be evaluated.
Soil fauna affects soil structure, decomposition processes, and through nutrition relations also other forest animal
species as capercaillie, forest partridge, and others.
Key words: soil fauna, biodiversity, forest ecosystem, Slovenia.
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Gozdna tla (pedosfero) tvori površinski sloj rudnin, v katerem se prepletajo mrtva organska snov, korenine rastlin, mikroorganizmi in živali
(TARMAN 1999). Fizikalno so tla kompleks trdne, tekoče in plinaste faze ,
ki imajo velik vpliv na življenje v njih. Trdno fazo sestavljata mineral ni del, ki
nastane z razgradnje matične kamnine, in organski, ki je rezultat delovanja
organizmov (rastlin, živali in mikroorganizmov). V procesih razvoja tal se
ti dve sestavini med seboj združujeta v organsko-mineralni kompleks, ki
ima glede na pogoje v času razvoja tal (pedogeneze) značilno strukturo,
teksturo, pH, barvo, debelina in sloje (WALLWORK 1976). Pri razvoju tal
(pedogenezi) je pomemben tudi čas, od katerega je odvisna stopnja zrelosti
tal.
Glede na geološke podlago, podnebne razmere, vplive gozdne združbe
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ter posledice mehanskega in kemijskega preperevanje kamnin se razvije
značilen profil gozdnih tal (FOTH 1990, MRŠ IC 1997). Zgornji horizonti tal so
najgosteje naseljeni (COLEMAN 1CROSSLEY 1996). V tal ni !avni so zastopane vse osnovne kopenske živalske skupine (COLEMAN 1 CROSSLEY
1996). Najpomembnejše so: protozoji (Protozoa), gliste (Nematoda), kolobarniki (Ane/ida), mehkužci (Mol/usca) in členonožci (Arthropoda). Težko
pa je določiti, katere živali so talne in katere ne, saj so mnoge na različne
načine povezane s tlemi. Poleg pravih talnih (edafskih) živali, ki vse življenje
preživijo v tleh, druge v tleh preživijo le del svojega življenja. Glede na
dolžino preživelega obdobja v tleh ločimo talne živali na stalne, začasne,
obdobne, delne, prehodne in izmenične (COLEMAN 1 CROSSLEY 1996,
MRŠIC 1997).
Na strukturo združb v tleh najbolj vpliva humus. Najpogostejša tipa
humusa v listnatih gozdovih sta sprstenina (muli) in prhnina (moder)
(WALLWORK 1976, PETERSEN 1 LUXTON 1982). Izoblikovanje določe
nega tipa je odvisno predvsem od matične podlage, makroklime in drevesnih vrst. Prhninast tip se razvije na kisli nekarbonatni matični podlagi,
sprsteninast pa na karbonatni. V kislih tleh prevladujejo glive, zato tak tip tal
naseljuje več micetofagov kot sprsteninasti tip (WALLWORK 1976). Prisotne
je malo zoomase, prevladujejo skakači (Co//embo/a) in pršice (Acarina)
(COLEMAN /.CROSSLEY 1996, DUNGER 1964, PETERSEN 1 LUXTON
1982). Veliko je mikrofitofagnih in površinsko živečih plenilskih vrst. Zaradi
velikega volumna organske mase v zgornjih horizontih se pojavlja več
površinskih plenilcev, kot so pajki (Aranea), hrošči kratkokrilci (Staphylinidae)
in krešiči (Carabidae). Manj je tukaj enakonožcev (/sopoda) in dvojnonog
(Dip/opoda) zaradi pomanjkanja kalcijevih ionov, ki jih te živali potrebujejo
za izgradnjo zunanjega skeleta (SCHAEFER 1983). Po Wallworku (1976)
so tukaj bolje zastopani zoofagni plenilci, lot so strige (Chi/opoda), pajki
(Araneae), paščipalci (Pseudoscorpiones), suhe južine (Opi/iones) in plenilski hrošči, saj je v prhninastem tipu prisotnih več mikroartropodov, ki
so njihov plen. Vendar pa obstajajo skupine strig, ki živijo globlje v tleh
(zlasti predstavniki skupin Geophi/omorpha in Sco/opendromorpha), raje
v sprsteninastih tleh, ki so zaradi prisotnosti in delovanja deževnikov bolj
prezračena (SCHAEFER 1983), deževni ki pa so tudi hrana strig (JU DAS
1989). Sprsteninasti tip prsti ima veliko zoomaso, predvsem zaradi večje
številčnosti makrofavne (COLEMAN 1CROSSLEY 1996). Vrstna diverziteta
je v tem tipu praviloma večja kot v prhninastem, razen pri mikrofitofagnih
in zoofitofagnih živalskih skupinah. Glavna razloga za to sta bolj variabilno
okolje in širša variabilnost rastlinske in bakterijske hrane.
Za tla je značilna izrazita vertikalna in horizontal na slojevitost osnovnih
fizikalno-kemijskih in tudi biotičnih dejavnikov. Takšno okolje pogojuje veliko
raznovrstnost gozdne favne (SCHAEFER 1 SCHAUERMANN 1990). številčno in vrstno bogastvo je tukaj na relativno majhnem območju tako veliko,
da ga lahko primerjamo s koralnimi grebeni (WALLWORK 1976). Prav
po zaslugi pedofavne so gozdni ekosistemi najraznovrstnejši na Zemlji
(TARMAN 1992).

2 VLOGA TALNE FAVNE V GOZDNIH TLEH
2 THE ROLE OF SOIL FAUNA IN FOREST SOILS
Glavna vloga talnih živali v ekosistemu je pospeševanje hitrosti razgradnje organskih snovi, ki vstopajo v tla (SULKAVA et al. 1990). V gozdnem
okolju poteka večji del (preko 95 %) kroženja snovi in pretoka energije preko
de kompozicijske prehranjevalne poti, v kateri imajo talne živali pomembno
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neposredno in posredno vlogo. Stopnja razkraja (dekompozicije) je na
splošno višja v sprstenini, kar prispeva k manjši količini akumulirane organske snovi (COLEMAN 1CROSSLEY 1996, TARMAN 1999). Z obžiranjem
odpadlega rastlinskega materiala in asimilacije nekaterih spojin sodelujejo
talne živali pri razgradnji (katabolizmu) organskih molekul. Še pomembnejša
pa je njihova neposredna aktivnost pri prezračevanju substrata in drobljenju
opada, s čimer povečajo površino organske snovi ter zdrobijo zaščitna tkiva.
Tak substrat je primernejši za primarne dekompozitorje (gi ive in bakterije) in
njihov način razgradnje organskih molekul (COLEMAN 1CROSSLEY 1996,
SWIFT 1HEALI ANDERSON 1979). Z obžiranjem gliv in prehranjevanjem z
bakterijami pa vplivajo tudi neposredno na njihove združbe. Plenilske vrste
zmanjšujejo število glist in s tem večajo populacijsko gostoto mikroorganizmov (COLEMAN 1CROSSLEY 1996).
V tleh, po raščenih z vegetacijo, predstavlja rastlinski opad pomemben vir
mineralnih snovi (FOTH 1990, KREBS 1994), ki se pri dekompoziciji postopno sproščajo. Velik del hranil je spravljen v tkivih dekompozitorjev (COLEMAN 1 CROSSLEY 1996), tako da so talni organizmi nekakšna zaloga
hranil, ki se sprostijo ob njihovi smrti. Ti organizmi so tudi pomemben vir
an ionov v tleh, ki so zaradi svojega naboja bolj podvrženi spiranju kot kationi
(FOTH 1990).
Med gozdnimi okolji po veliki številčnosti in raznovrstnosti talne favne
še posebej izstopa listopad ni gozd zmernih klimatov (TARMAN 1992), ki ga
odlikuje velika heterogenost okolja. Poleg te sta pomembna tudi vpliv velike
primarne produkcije ter vpliv dveh toplotno izrazito različnih obdobij, poletja
in zime. Periodično spreminjanje podnebnih dejavnikov ustvarja občasno
spreminjanje v strukturi in dinamiki gozdnega sistema (TARMAN 1992). Tem
spremembam talni organizmi z nestalno telesno temperaturo (poikilotermni)
lahko sledijo, saj njihov nizek metabolizem v zimskem delu leta ustreza
takrat zmanjšani primarni produkciji. Vse to omogoča velike populacijske
gostote in prisotnost viabilnih populacij v prostorsko majhnih okoljih, ki imajo

Slika 1: Podrta drevesa so življenjski pro- Slika 2. Nekatere vrste talnih živali se pojavljajo le v štorih (foto: l. Kos)
stor za številne talne vrste (foto: T. Grgič) Figure 2: Some of soil animals are living only in the stumps (photo: l. Kos)
Figure 1: Fal/en trees are necessarily habitat for numerous species of soil fauna
(photo: T. Grgič)
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pogosto zatočiščni značaj. Ker pa so talne živali majhne, lahko tudi z izbiro
primerno ogretih mest v tako heterogenem okolju poskrbijo za optimalno
telesno temperaturo (npr. SETALA 1 MARSHALL 1994). Delavke žitnih
mravelj (Messor barbarus) na primer hodijo pozimi iz podzemeljskih gnezd
v toplih opoldanskih urah, poleti pa opravijo zunanja dela zjutraj ali pozno
popoldne (TARMAN 1992).

3 OGROŽENOST TALNE FAVNE
3 THE THREAT OF SOIL FAUNA
Heterogenost okolja, ki je pomemben pogoj za tako pestro tal no živalstvo,
pa je mnogokrat porušena. Človek s svoj im poseganjem spreminja naravni
gozd v intenzivno vzdrževan gozd ter povzroča njegovo homogenizacije.
Najbolj izražena sprememba na rav ni pokrajine pa je fragmentacija habitata,
ki neposredno povzroča drobljenje živalskih populacij v posamezne lokalne
populacije. Pri proučevanju strig v neprekinjenem hrastovo-gabrovem gozdu
v Nemčiji ter na izoliranih gozdnih krpah (zaplatah) so ugotovili (FROND
et al. 1997), da obstaja skupina dominantnih vrst, ki se pojavljajo na večini
lokacij, in tri skupine združb, ki se razlikujejo v prisotnosti manj pogostih
vrst (Lithobius mutabilis, L. piceus, L. agi/is, L. microps). Te tri skupine so:
združba starega neprekinjenega gozda, združba zmerno izoliranih gozdnih
krp in združba strig v gozdnih fragmenih, ki so ločeni od neprekinjenega
gozda s pozidanimi površinami. V združbah fragmentov se pojavljajo poleg
gozdnih tudi široko tolerančne (evritropične) vrste ter vrste, značilne za
odprte pokrajine. Ker strige kolonizirajo fragmente z migracije odraslih
osebkov, ki izbirajo določeno vlago in temperaturo, je razširjanje za občutljive
gozdne vrste v fragmente oteženo.
V kasnejših stadij ih fragmentacije so krpe naravnega gozda zelo majhne.
Populacije se zato obnašajo zmeraj bolj po načelih meta populacijske ekologije. Prihaja do izrazitejše dinamike izumiranja in naseljevanja in povečuj e
se pomen migracij. Za zmanjševanje negativnih učinkov fragmentacije
je pomembna velikost ohranjenih habitatnih krp, njihova razporeditev in
možnost prehajanja osebkov med njimi (HANSKI1998).
Ob zmanjšanju velikosti krpe se rob na enoto gozdne površine poveča.
Raziskave so pokazale škodljive posledice gozdnega roba za občutljive
vrste iz notranjosti gozda (NOSS 1993). Notranjost gozda ali gozdne krpe
na Poljskem na primer ponujajo pajku Enop/ognatha ovata bolj stabilen
habitat, kjer je reprodukcija populacije učinkovitejša kot na robu (TARWID
1995). Poleg robnega efekta j e kritična spremenljivka tudi izolacija. Ob
napredovanju fragmentacije postanej o krpe preostalega naravnega gozda
vedno bolj ločene druga od druge. Petit in Usher (1 998) sta ugotovila, da j e
razširjenost gozdnih krešičev v evropskih gozdovih omejena s prostorsko
izolacijo gozdnih krp. Da vrsta obstaja v fragmenti rani pokrajini, morajo biti
premiki osebkov med fragmenti dovolj veliki, da uravnotežijo izginjanje iz
lokalnih krp. če živijo živali v specifičnem okolju, je njihov metapopulacijski
obstoj odvisen od obstoja koridorjev s primerno vegetacijo, ki povezujejo
drugače izolirana specifična okolja (BROOKER et al. 1999).V splošnem
je disperzija lažja skozi okolja s podobno strukturo kot okolje, v katerem
vrsta živ i. Na primer za vrste poznih razvojnih faz so krpe starega gozda
v matriksu drevesnih nasadov različnih starosti manj izolirane kot gozdne
krpe, obdane s polji ali posekami (NOSS 1993).
Mnoge vrste talnih živali so vezane na določeno razvojno fazo gozda. V
nehomogenem sistemu, ki ima starostne krpe v različnih sukcesijskih fazah ,
je zelo pomembna faza odraslega gozda, ki daje sicer manjše prirastke,
Gozd V 59 (2001 ) 7-8

Slika 3: Smaragdni deževnik
(Aporrectodea smaragdina) je
pomemben dekompozitor bukovih debel (foto: Tom Levanič)
Figure 3: Earthworm (Aporrectodea smaragdina) is important
decompositor of beech trunks
(photo: Tom Le vanič)

307

Kos, 1., Grgič , T.: Taina favna v slovenskih gozdovih - njene značilnosti , pomen, ogroženost in biodiverziteta ...

vendar se v njem akumulira biomasa. V gospodarskem gozdu je več kot
polovico manjša lesna zaloga, delež debelega drevja in količina mrtvega
drevja sta občutno manjša kot v pragozdu (BONČ INA 2000). Ker se ta faza
starega gozda na določeni stopnji poruši, mora biti dovolj blizu krpa, ki bo
prešla v zrelo fazo. Vrste vezane na star gozd, bodo tako migrirale na novo
krpo. Določene vrste pa se na primer pojavljajo v krpah sestojev v inicialnih
fazah, ki so bolj presvetljene, in nato ob staranju takšne krpe preidejo na
drugo, podobno krpo. Povezave med krpami morajo biti zagotovljene tako, da
lahko vrste, ki so vezane na določeno fazo, ob prehodu te v njim neprimerno
migrirajo na drugo krpo s primernim stanjem. Verjetnost preživetja populacije
v malih krpah je odvisna predvsem od prehodnosti koridorjev in stopnje
umrljivosti pri disperziji (BROOKER et al. 1999). Fragmentacija prizadene
predvsem prave gozdne vrste zaradi robnega učinka (BREWER 1994).
V zadnjem času se raziskovalci precej ukvarjajo z vprašanjem, kakšen
je vpliv razli čni h razvojnih faz gozda na živalstvo. V pokrajini in tudi regiji
pomeni gozdarjenje homogenizacijo okolja in s tem zmanjševanje areala
občutljivih vrst. Niemela ( 1997) je izpostavil velik vpliv gozdarjenja na nevretenčarje v skandinavskih borealnih gozdovih. Gozdarjenje ima še posebej
velik vpliv na prisotnost lesnih ostankov, starejših dreves in manjših krp
poplavnih gozdov. Fragmenti starega gozda so pomembni zaradi akumulacije biomase, in sicer z vidika kroženja snovi (da ne pride do izgube
nutrientov) in varovanja vrst.
Z biotsko resorbcijo se nutrienti (P, N, S, Ca) vežejo v organizme. V
mrtvem lesu se elementi akumulirajo v biomaso in se z dekompozicijo
postopno sproščajo. V predelih z visoko vlažnostjo in visokimi temperaturami
sta mineralizacija in humifikacija hitri in je zato mrtva lesna masa še toliko
pomembnejša.
Mnoge vrste so vezane na te strukture mrtvega lesa, ki predstavljajo
njihov substrat ali habitat.
Zmanjšanje deleža teh posebnih okolij negativno vpliva na prisotnost
specializiranih gozdnih vrst. Posebno okolje lahko predstavljajo štori, ki so
primeren habitat za večino talnih skakačev (Col/embola ). Seta la in Marshall
(1994) sta ugotovila, da se združba skakačev zgodnjih sukcesijskih faz
gozda po motnji jasno kvalitativno in kvantitativno razlikuje od združbe v
pragozdu. Razlike na vrstnem nivoju so sicer majhne, vendar pa se nekatere
vrste pojavljajo le v določeni fazi (vrste Veragopus alpa, Hymenaphorura
cocklei in Folsomia stella so našli le v starem gozdu, vrsti Anurophorus
septentrionalis in Ballistura /ibra pa le v začetni razvojni fazi). Štori so namreč
po golosečnji direktno izpostavljevi sončnemu sevanju, kar škodljivo vpliva
na gozdne vrste. Kljub temu pa predstavljajo zanje pomemben blažilec in
refugij v zgodnjih razvojnih fazah gozda. Z golosečnjo se sicer lahko poveča
alfa diverziteta, vendar predvsem na račun generalistov in vrst, vezal')ih na
odprte pokrajine. S tem pa tvegamo zmanjšanje globalne biodiverzitete z
izgubo občutljivih in endemnih vrst ter povzročimo , da imajo prej različna
območja podoben izgled (NOSS 1993, WINCHESTER 1997). Samwaysje
s sodelavci (1996) primerjal tal no favno v naravni in spremenjeni vegetaciji
južne Afrike in potrdil, da kljub povečani številčnosti nekaterih vrst mnoge
druge upadejo ali celo lokalno izginejo. Tuje rastlinske vrste vplivajo na
strukturo in funkcijo ekosistema in lahko vodijo do povečanja redkosti in
ranljivosti prvotne nevretenčarske favne (SAMWAYS et al. 1996).
Alternativni model sečnje in gospodarjenja z gozdom, ki upošteva tudi
ohranjanje biodiverzitete, mora upoštevati, da je treba ohranjati zadostno
število posameznih fragmentov neprizadetega starega gozda. Tam lahko
kot metapopulacije preživijo raz li čni specialisti, ki lahko ponovno naselijo
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sosednja območja. Ker pa te zaščitene površine niso dovolj velike in regionalno reprezentativne, mora gozdarska praksa razviti strategijo posnemanja
naravnih motenj, ki bi omogočale restavracijo primernih habitatov.

4 IZHODIŠČA BOGASTVA TALNE FAVNE V SLOVENSKIH
GOZDOVIH
4 ORIGINS OF SOIL FAUNA RICHNESS IN SLOVENE FORESTS
Na območju Slovenije so gozdni ekosistemi primarni kopenski biomi
{MATVEJEV 1991) in pokrivajo več kot polovico njene površine (Program
razvoja gozdov v Sloveniji, 1997). Naši gozdovi so razmeroma dobro ohranjeni in imajo še številne naravne značilnosti, med katere lahko štejemo
tudi talno favno z veliko vrstno diverziteto. Slovenija ima zaradi svojega
geografskega položaja v primerjavi z mnogimi drugimi ob mo čj i v Evropi
mnogo več različnih vrst talnih živali iz različnih biogeografskih ob močij
(KOS 1987, TARMAN 1970). V gozdovih v Sloveniji tako najdemo na isti
lokaciji do 35 vrst strig, medtem ko jih je v podobnih gozdovih v Nemčiji do 15
(preglednica). Pri nas najdemo v alpskem območju, ki je bilo v pleistocenu
poledenela, mnoge arktoalpinske vrste in boreoalpinske vrste talnih živali
(TARMAN 1970). Nekatere od teh vrst so se ohranile v predelih, ki niso bili
v pleistocenu pod ledom {npr. južna ostenja) in ki so imeli ugodne klimatske
razmere. Drugo skupino sestavljajo balkanske vrste, ki se severneje v Evropi
ne pojavljajo. Te so bile sestavni del periglacialne favne in so se ohranile v
zatočiščih mezofilnih gozdov. Severneje v Evropi manjkajo vrste, značil n e za
balkanski polotok, čeprav so osnovni življenj ski pogoji v srednje- in severnoevropskih gozdovih primerni za večino od njih. Domnevamo, da razlog za
to niso niti fizična bariera niti klimatski pogoji, ki bi preprečevali prehod teh
vrst proti severu, temveč čas, ki je potreben, da vrste osvojijo ta območja.
Z~radi svoje lokacije, reliefa in geološke zgodovine je balkanski polotok (in
tC!kO tudi območje današnje Slovenije) predstavlj al zatočišče strig, kjer so
termofilne in mezofilne vrste preživele ledene dobe {KOS 1992). Le v takšnih
zatoči ščih mezofilnih gozdov so se lahko ohranile tudi slabo mobilne vrste,
ki so pomemben del talnih gozdnih združb. Zatočišča so eden izmed glavnih
razlogov za veliko vrstno bogastvo združb posameznih živalskih skupin,
predvsem v naših dinarskih gozdovih (KOS 1996, KOS 1 PRAPROTNIK
2000). Pomemben razlog za veliko vrstno bogastvo združb na zatočiščn ih
območjih je tudi sobivanje vrst in njihov vzajemni razvoj v procesu evolucije
(koevolucija), ki je razmeroma počasen . Zato je vrstno bogastvo združbe
odvisno tudi od njene starosti (BREW ER 1994 ).
Populacije so bile v zatočiščih geografsko ločene, kar je lahko povzročilo
speciacijo in tako nastanek endemnih balkanskih vrst. Pomemben razlog za
prisotnost velikega deleža endemnih vrst v združbah talnih živali slovenskih
gozdov (MRŠIC 1997, KOS 2000) lahko iščemo prav v takšnih izolacijah
populacij. Pretežen del end em nih balkanskih vrst je tako najverjetneje nastal
v pleistocenu z alopatrično speciacijo. S spremembo klime v medledenih
obdobjih ob koncu pleistocena in v holocenu je potekala ponovna naselitev
širšega evropskega prostora iz zatočišč (CU LIBERG 1 ŠERCELJ 1998,
HEWITI 1996). Vrste so kolonizirale nov prostor in širile svoje areale. Toda
balkanske vrste strig na primer niso kolonizirale območja srednje in severne
Evrope, število vrst postopoma pada proti severu . Strige imajo praviloma
nizek reproduktivni potencial in več let trajajoče razvojne cikle (ALBERT
1983), glede na laboratorijske poskuse pri litobiidih pa sklepamo tudi na
splošno nizko disperzno moč. Zaradi počasnega razvoja je prilagajanje
in razširjanje strig in verjetno tudi mnogih drugih talnih živali počasno v
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Slika 4 : Značilna striga naših
gozdnih tal je Cryptops hortensis
iz skupine Scolopendromorpha
(foto: l. Kos)
Figure 4: Centipede Cryptops
hortensis (Scolopendromorpha)
is frequent species of Slovene
forest soil (photo: l. Kos)

primerjavi z razširjanjem rastlinskih združb, ki tudi že severneje predstavljajo
potencialno primerno okolje za mnoge živalske vrste, ki pa jih tam še ni.
Nekatere vrste so severna območja že osvojile, nekatere pa ga morda še
bodo.
Združbe talnih organizmov pa se razlikujejo tudi znotraj slovenskega
prostora. Ta raznolikost je pogojena z geografsko in geološke raznolikostjo
pokrajin, na sestavo gozdne talne favne pa neposredno vplivata tudi strukturiranost in heterogenost gozdnega ekosistema. Ob degradaciji gozdov
zaradi golosečenj v preteklosti so se populacije talnih organizmov bistveno
zmanjšale in se omejile na zatočišča v posameznih gozdnih ostankih. Z
odstranitvijo gozdne vegetacije se spremenijo tako mikroklimatski pogoji,
ki postanejo neprimerni za gozdne vrste , kot tudi struktura tal. Vegetacija
je namreč eden od tlotvornih dejavnikov, ki specifično deluje na naravo
odmrle organske snovi in s tem humusa v tleh. Različne oblike humusa
so neposredno odvisne od količine in kakovosti odmrlega rastja {STRITAR
1991 ). Su rovi humus na primer pospešuje procese tlotvorbe, sprstenina
pa jih zavira. Rastlinski plašč pa tudi ustvarja mikroklimatsko okolje, s
transpiracijo posega v vodne razmere v tleh , ščiti tla pred erozijo, plazenjem
in izpiranjem hranilnih snovi iz tal oziroma s koreninami črpa iz globin in
vrača snovi, ki bi se sicer izpra le iz tal {STRITAR 1991 ). Vse to močno
vpliva na zgradbo tal in predvsem na lastnosti zgornjih horizontov, ki so
življenjski prostor talnih organizmov. Tudi pomlajevanje z iglavci v listnatih
gozdovih ima številne negativne posledice na živalsko diverziteto. Predvsem
pri edafskih živalih so drastične spremembe v vrstni in številčni sestavi, ko
se zaradi odpadlih iglic močno spremenijo tla (TARMAN 1992).

5 TALNA FAVNA JE ODVISNA OD TRAJNOSTI GOZDA
5 SO IL FAUNA DEPENDS ON SUSTAINABILITY OF FOREST

Slika 5: Striga Lithobius validus je
življensko odvisna od odmrlega
lesnega materiala (foto: l. Kos)
Figure 5: Dead wood material is
necessary habitat of Centipede
Lithobius validus (photo: l. Kos)
3 10

Po degradaciji gozdnih površin se prvotno stanje vegetacije in tal vzpostavi šele po daljšem obdobju. V različnih sukcesijskih fazah se zamenjajo
drevesne vrste, v sistemu pa se vzpostavijo funkcionalni. dekompozicijski
procesi. Takšno zaraščanje degradiranih površin se odvija v Sloveniji od
druge polovice 19. stoletja. Analiza kartnega dela jožefinskih meritev iz
obdobja pašništva (1784-1787) kaže, da je bila skupna gozdnatost na območju Pece (karbonatna geološka podlaga) in Smrekovca z Mozirskimi planinami (nekarbonatna geološka podlaga) 26-odstotna, danes pa je gozdnatost s sekundarnim iglastim gozdom SO-odstotna (ČAS 1996, 2000, ČAS 1
ADAMIČ 1998). Ob zaraščanju degradiranih površin se spreminjajo lastnosti
tal in nastaja novo okolje za talne živali, ki ga postopoma naseljujejo. V
koroških gozdovih lahko zato spremljamo proces naseljevanja ter povezavo
med talnimi organizmi in pedogenetskimi procesi. Pri proučevanju združb
strig in deževnikov na izbranih rastiščih divjega petelina (Tetrao urogallus
L.) v različno ohranjenih gozdnih tipih glede na preteklo rabo tal (ČAS 2000)
smo ugotovili znatne razlike v njihovi sestavi med starim trajnim gozdom ter
mlajšim gozdom na predhodno degradira nih površinah nekdanjih pašnikov.
Primerjava med ploskvami je pokazala, da se pojavlja statistično značilna
razlika med pari. Razlike so v pojavljanju posameznih vrst in tudi v njihovi
gostoti (KOS et al. 2000). V tleh trajnih gozdov nekarbonatne geološke
podlage je prisotnih 9 (Kolarica) in 1O(Podrta bajta) vrst strig (med geofilidi
je prevladovala vrsta Geophi/us insculptus, med litobiidi pa Lithobius /atro),
v mlajših gozdovih na površini nekdanjih pašnikov na nekarbonatni podlagi
pa je bilo najdenih 7 (Ramšak) in 12 {Sleme) vrst strig (med geofilidi prevladovala vrsta Brachyschendy/a montana, med litobiidi Lithobius /atro) .
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Preglednica. število vrst in gostota strig (Chilopoda) v različnih evropskih gozdovih
Table. Number of species and density of centipedes (Chi/opoda) in various European forests
St. vrst Gostota Vir
strig
Density Reference
No. of
centipede
(n/m2 )
spe cie s
Pice tum
4
4,6
Albert, 1982
Solling, N em čija
Steigerwald, Nemčija
Pice tum
4
20-28 FrOnd, 1983
Fagus, Quercus
Anglija
7
150
Roberts, 1957
Fagetalia (4)
7-9
112-171 FrOnd , 1983
Steigerwald, Nemčija
Fagetum (5)
5-8
125-234 Loksa, 1968
Madžarska
Luzulo-Fagetum
Solling, Nemčija
7
78
Albert,1982
Steigerwald, Nemčija
Luzulo-Fagetum
6
68
FrOnd, 1983
102
FrOnd , 1983
Steigerwald, Nemčija
Querco-Carplnetum
8
15-30 Loksa, 1979
Madžarska
Luzulo-Quercetum
7-9
Lltovelske Pomoravi, Poljska
Querco-Uimetum
2-9
137-427 Tuf, 2000
Querco-Carpinetum stachyetosum silvaticae
10-181 Lesniewska, 2000
Wielkopolska, Poljska
19
1-52
Lesniewska, 2000
Roztocze. Poljska
Dentario glandulose-FaSJelum
17
Pieniny, Poljska
Fagetum carpaticum
13
98-125 Lesniewska, 2000
Fago-Quercetumgetrae (5)
Tracz, 2000
NW Poljska
4-9
Leucobryo-Pinetum
NW Poljska
5
Tracz, 2000
Puszcza Bialowieska, Poljska Vaccinio vitis-idaeae-Pinetum
8
3,2
Wytwer, 2000
Puszcza Bialowieska, Poljska Calamagrostio arundinaceae-Piceetum
7
Wvtwer, 2000
Wytwer, 2000
Puszcza Bialowieska, Poljska Tilio-Carpinetum typicum
9
17,7
Puszcza Bialowieska, Poljska Circaeo-Ainetum
6
Wytwer, 2000
7
39,5
Puszcza Bialowieska, Poljska Carici elonaatae-Ainetum
Wvtwer, 2000
Querco-Carpinetum
21-107 Bagola, 1997
Cankova, Slovenija
20
Smrekovec, Kolarica, Slovenija Luzu/o albidae-Faaetum s. lat.
10
265
Kos et. al.. 2000
7
215
Kos et. al., 2000
Smrekovec, Ramšak, Slovenija Deshamosio flexuosae-Piceetum M.WRAB.53
Luzu/o a/bidae-Fagetum LOHM. et TX.54 s.lat.
200
Kos et. al., 2000
Smrekovec, Podrta bajta,
9
Slovenija
12
315
Kos et. al., 2000
Smrekovec, Sleme, Slovenija Deshamosio flexuosae-Piceetum M.WRAB.53
Anemone trifoliae-Faaetum TREGUBOV 57
10
775
Kos et. al. 2000
Peca, Javorje, Slovenija
Peca, Najbrževo, Slovenija
Aooseri-Piceetum ZUPANC IC 78
12
425
Kos et. al., 2000
Bela peč, Slovenija
Adenostvlo alabrae-Faaetum TREGUBOV 54
8-11
265-994 Kos et. al., 2000
Aooseri-Piceetum
11
275
Kos et. al., 2000
Olševa, Slovenija
480-579 Kos, 1996
Kočevje , Roo. Slovenija
Abieti-Faaetum Dinaricum
17
Ribnica, Kot, Slovenija
Abieti-Faaetum Dinaricum
14-22
108-290 Kos, 1996
198-400 Kos, 1996
Ribnica, Mala gora, Slovenija
Abieti-Faaetum Dinaricum
15-17
Kočevje, Zeljne, Slovenija
329-557 Kos, 1996
Lamio orvu/e-Faaetum
10-12
Kočevska Reka, Preža,
Lamio orvale-Fagetum praedinaricum
24
215-358 Kos/Praprotnik,
2000
Slovenlia
8/echno-Fagetum
205-313 Kos/Praprotnik,
Kočevska Reka, Moravške
23
oredice, Slovenija
2000
8/echno-Fagetum
203-308 Kos/Praprotnik,
Kočevska Reka, Mošenik,
31
Slovenija
2000
Ribnica, Seljan, Slovenija
Asoerulo-Caroinetum
14-1 6
136-21 7 Kos. 1996
354-408 Kos, 1996
Ribnica, Zmovec, Slovenija
Luzu/o albidae-Faaetum
12-16
Velenje, Veliki vrh, Slovenija
Querco-Luzu/o-Faaetum
6-13
230-495 Kos, 1996
Velenje, Crnova, Slovenija
Querco-Luzulo-Faaetum
8-1 2
285-655 Kos, 1996
195-387 Kos, 1996
Velenje Topolščica , Slovenija 8azzanio-Abietetum
6-7
Velenje, Lajše, Slovenija
8azzanio-Abietetum
475-640 Kos, 1996
5-8
Velenje, Zavodnje, Slovenija
Vaccinio mvrtilli-Pinetum
7-9
165-275 Kos, 1996
Kraj
Locality
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Vrste Geophi/us oligopus, Geophi/us noricus, Lithobius foriicatus, Lithobius
maci/entus, Lithobius validus in Lithobius (Sigibius) n.sp. so bile najdene le v
starem gozdu. Predvsem veliki vrsti Lithobius foriicatus in Lithobius va/idus
sta zanimivi za prehrano žužkojedih ptičev, npr. v poletnem obdobju za
kebčke divjega petelina in gozdnega jereba. Med lokalitetami na karbonatni podlagi izstopata predvsem lokaliteti Javorje in Bela peč z zelo veliko
skupno absolutno gostoto. V koroških gozdovih se pojavljajo tudi balkanske
vrste (npr. Geophilus abbreviatus, Strigamia engadina, Lithobius (Sigibius)
carinthiacus in Lithobius (Sigibius) n.sp.), vendar pa je kljub temu vrstna
raznolikost združb omenjenih skupin tukaj bistveno manjša kot v dinarskih
gozdovih južne Slovenije (preglednica). Na različnih lokacijah na Koroškem
in Smrekovcu se v različnih gozdnih združbah oz. v različno ohranjenih
gozdnih tleh (glej URBANČIČ 1 ČAS 2001) pojavlja med 7 in 11 vrst strig
(KOS et al. 2000). Vrstno bogastvo je primerljivo z znanimi sestavami združb
v širši okolici Velenja (KOS 1996). Kljub manjši raznovrstnost v primerjavi
z dinarskimi gozdovi pa je tukaj prisotnih več vrst kot v podobnih gozdovih
južne Nemčije.
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Hrošči

(Coleoptera) v gozdovih in ohranjenost na rastiščih divjega petelina

Božidar DROVENIK*
Izvleček:

Drovenik, B.: Hrošči (Coleoptera) v gozdovih in ohranjenost na rastiščih divjega petelina. Gozdarski vestnik, št. 7-8/2001.
V slovenščini , cit. lit. 9.
Prispevek obravnava hrošče v gozdovih Slovenije in njihovo ogroženost. Večji del prispevka so rezultati raziskav hroščev na
izbranih rasti ščih divjega petelina v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp in v vzhodnih Karavankah. Rezultati teh raziskav so
pomembni prvi podatki o favni hroščev tega predela Slovenije, ki je bil doslej še neraziskan. Najdenih je bilo 250 vrst hroščev.
Ključne

besede:

hrošči ,

Coleoptero, gozd, gozdni ekosistem, Slovenija, Kamniško-Savinjske Alpe, vzhodne Karavanke.

Hrošči predstavljajo tako v svetu kot v Sloveniji
najštevilnejše živalsko skupino. V Sloveniji (BRELIH,
DROVEN1K, neobjavljena) ocenjujemo to skupino
živali na več kot 6.000 vrst. To dokazujejo raziskave
zadnjih desetih let, saj smo v Sloveniji odkrili blizu 50
novih vrst za znanost (DROVENIK 1999) in na novo
registrirali 350 vrst (Drovenik), ki jih v favni hroščev
Slovenije še nismo poznali. Hrošči so tudi zelo dobra
indikatorna skupina in izredno dober pokazatelj stopnje
primarne ohranjenosti našega okolja, kar še posebno
velja za neletajoče talne organizme, kar so pokazale
naše dosedanje raziskave, ki pa še niso objavljene.
Ko govorimo o gozdnih vrstah hro ščev, imamo
tako biologi kot gozdarji najprej v mislih hrošče zalubnike (Scoly tidae), kozli čke (Cerambycidae) in krasnike (Buprestidae). Te skupine obravnavamo bolj kot
primarne ali sekundame škodljivcev lesu. Manj pozornosti pa posvečamo tistim skupinam hroščev, ki so
predatorji, in skupinam, katerih prisotnost ali življenje
v gozdu v takšni ali drugačni vlogi še nista dovolj poznana. Pomembno vlogo v življenju gozda imajo tudi
talne ali zemeljske vrste hroščev iz skupin kratkokrilcev (Staphylinidae), pselafidi (Pse/aphidae), scidmenidi (Scydmaenidae) in še nekatere druge skupine hroščev. Ravno med temi najdemo mnoge endemne vrste
hroščev, ki so bile opisane in ki žive le v Sloveniji.
Tudi med hrošči opažamo, da so mnoge vrste zelo
ogrožene, nekatere pa so sploh izumrle. Glavni vzroki
za to so hitro spreminjanje okolja in nepremišljeni
posegi v prostor. Še posebno usodno ogrožajo favno
hroščev kratkoročne in nepopolne inventarizacijske
raziskave, ki so podprte celo s strani oblasti in vodene
od Uprave za varstvo narave (npr. avtoceste, gradnja
hidrocentral, namestitev radarjev). Tudi v naših gozdovih lahko opažamo, da so določene vrste zelo ogrožene.

* dr. B. D., univ. dipl. biol., Biološki inštitut ZRC SAZU,
Novi trg 5, Ljubljana, SLO
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To še posebno velja za družini kozličkov in krasnikov. To so ksilifagne vrste, ki se v večini primerov
prehranjujejo na odmrlem lesu in kijih iz človeških oči
gledamo kot »sekundarne škodljivec«. Te vrste imajo
navado, da odlagajo svoja jajčeca večinoma na isto
deblo, kjer so se izlegli imagi. Če taka rodna debla v
gozdovih nekontrolirano odstranjuj emo, uničimo cele
populacije določenih vrst kozličkov i.n krasnikov. To se
najbolj odraža pri krasnikih, katerih določene vrste
v Sloveniji še redko zasledimo (npr. Chalcophora
mariana), in tudi pri določenih vrstah kozličkov,
kot so alpski kozliček (Rosalia alpina), bukov kozliček (Morimus fimereus), hrastov kozliček ali strigoš
(Cerambyx cerdo), kozliček kovač (Ergates faber),
kozliček Tragosoma depsarium in kozliček Megopis
scabricornis. Najbolj ogrožena vrsta je trenutno alpski
kozlič ek. Večina naravovarstvenikov meni, da so za
to krivi zbiralci hroščev. Vendar ni tako. Samice alpskega kozli čka najraje odlagajo jajčeca v sveže nasekane bukove cepanice, večina teh cepanic pa z zarodom
kozlička konča v pečeh in štedilnikih.
Vsaka od skupin gozdnih živali, v našem primeru
hrošči , ima v gozdnem okolju svojo pomembno vlogo

Slika 1: Alpski

kozl iček

(Rosalia alpina)
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v prehranjevalni verigi in je zaradi subjektivne ocene
ljudi, češ, daje škodljiva, zato še ni treba uničevati ali
jo popolnoma iztrebiti. V zadnjem času zelo ogrožajo
talne vrste hroščev čedalje večj i gol oseki, kajti nekateri
lastniki gozdov vidijo v gozdu le lesno maso, in ne
mozaika, kije sestavljen iz rastlin in živali, ki tvorijo v
gozdu specifične in marsikdaj edinstvene združbe. Če
bomo gledali na gozd kot splet rastlinskih in živalskih
združb, in ne le z vidika produkcije lesa, potem tudi
gozdne živalske vrste ne bodo ogrožene. Lep primer
takih raziskav je naše sodelovanje pri raziskavah biodiverzitete hroščev na rastiščih divjega petelina (Tetrao
uroga/lus L.).
Raziskave hroščev na izbranih rastiščih divjega
petelina v letu 2000 so potekale na območju mešanih
gozdov smreke in bukve Smrekovca, Bele peči, Olševe,
Pece in Slemena nad Šentvidom. Nahajališča je izbral
idejni vodja raziskav mag. Miran Čas. Cilj teh raziskav
na izbranih rastiščih divjega petelina je bil ugotoviti
biotsko pestrost hroščev, ki so potencialna hrana te
ogrožene živalske vrste in odražajo preteklo rabo tal in
gozdov (DROVENIK 1ČAS 2000, ČAS 1996, 2000,
ČAS 1 ADAMIČ 1998). Pomembno je poudariti, da
smo opravili raziskave na območjih Slovenije, kj er
praktično še nismo imeli nobenih podatkov o favni
hro ščev, razen delno za pogorje Smrekovca, pa še ti
podatki niso prav z izbranih rastišč divjega petelina.
Lahko rečemo, da so raziskave potekale na popolnoma
novih nahajališčih in da so zbrani podatki pomembni
tudi za favno hroš čev Slovenije. Zelo pomembno pri
teh skupnih raziskavah je tudi to, da smo s strani gozdarjev v sklopu CRP Gozd projekta: Ohranjanje ogroženih živalskih vrst v gozdnih ekosistemih in krajinahgozdne kure; divji petelin (ADAMIČ, ČAS 1998-2000)
dobili podatke o starosti gozdnih sestoj ev na raziskovanih površinah, kar nam je pomagalo razložiti tudi

mnoge nejasnosti o razširjenosti nekaterih vrst hroščev
v Sloveniji.
Kot smo že uvodoma omenili, so raziskave hroščev
potekale na za nas še popolnoma novih in neraziskanih nahajališčih. Znano je, da je favna hroščev jugovzhodnih apneniških Alp izredno specifična in polna
endemnih vrst, kar so pokazale tudi naše raziskave v
tem območju. Vzhodni del Kamniško-Savinjskih Alp
in Karavank je geološko mnogo bolj pester in poleg
karbonatnih kamenin najdemo tudi velika območja z
nekarbonatno in s silikatno ali kislo podlago (Smrekovec), kar pa spreminja tudi favnistično sestavo hroščev.
Tukaj najdemo tudi reliktna nahajališča posameznih
vrst hroščev iz centralnih Alp, ki so vezane le na silikatno podlago (npr.: Nebria castanea, Amara nigricornis in Neocrepidodera rhetica). Ta del jugovzhodnih

Slika 2: Gladki krešič (Carabus glabratus) (foto : T. Levanič)

Sl ika 4: Bukov kozliček (Morimusfunereus)
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Slika 3: Zlatikasti kreši č (Carabus auronilens kraussi) najden na
trajnih gozdnih tleh (foto: T. Levanič

krešičev
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Alp favnistično nekoliko spominja na Pohorje, saj ima
veliko favnističnih elementov, ki jih najdemo tudi na
Pohorju. V tem obmo čj u prevladuje karbonatna podlaga in favna hroščev, kije vezana na karbonatne kamenine. Večinoma so to montanske in subalpinske vrste
hroščev, med katere spadajo Carabus auronitens kraussi, Carabus nemara/is pseudomontivaga, Carabus
in-egu/aris bucepha/us, Cara bus creutzeri subalpinus,
Carabus germari savinicus, Leistus piceus, Trechus
limacodes, Trechus rotundipennis, Stomis rostratus,
Pterostichus brevis, Pterostichus jurinei, Licinus hof
ftnannseggi, Calathus micropterus, Leistus nitidus in
Molops piceus austriacus. To območje je zelo bogato
na endemitih jugovzhodnih Alp, ki so v pretežni
meri vezani na karbonatno podlago. Pri lanskih raziskavah smo našli sledeče vrste: Dychirius rotundipennis,
Trechus limacodes, Trechus rotundipennis, Duvalius
e.xaralus, Stomis rostratus, Pteroslichus il/igeri, Pterostichus mueh/feldi, Pterostichus variolatus, Bathysciola
silvestris, Bathyscia montana, Necrophilus subterraneus Lathrobium carinthiacum, Dima e/ateroides,
Bryaxis erichsoni, Troglorhynchus anophthalnus in
Tara/fostichus stussineri. Več ina omenjenih vrst je bilo
opisanih iz tega območja Alp. Vrsta Pterostichus variolatus, ki je bila opisana z Men ine planine, je bila do
sedaj najdena le na nahaj a li ščih s karbonatno podlago.
Pri Podrti bajti na Smrekovcu in tudi na Pohoiju (ribniško Pohoije) smo to vrsto našli tudi na silikatni podlagi, čeprav smo imeli to vrsto za izrazitega predstavnika karbonatnih tal (HOLDHAUS 1954). Nasprotno
velja za vrsto Pterostichus illigeri, ki živi v Koralpah
in vzhodnem delu Karavank in ki je vezana le na kislo
podlago. Tukaj smo to vrsto našli tudi na karbonatni
podlagi. V pretežni meri pa tukaj prevladujejo hrošči , ki
so favnistični elementi srednjeevropskega prostora.
Te raziskave so bile zelo pomembne tudi za poznavanje favne Slovenije, saj smo prvič na tem območj u
odkrili nekaj za slovensko favno pomembnih vrst. Te
vrste so Neocrepidodera rhetica (prej znana le z južnih
pob očij Smrekovca), ki smo jo našli tudi pri Podrti
bajti, vrsta Oreslia alpina, ki je prvič registrirana v
Kamniško-Savinjskih Alpah in Tarratostichus slussineri, ki je tudi prvič najden na Smrekovcu (Ramšak).
Biotska pestrost hroščev na izbranih rasti šč ih divjega petelina je razmeroma zelo visoka, čeprav te ploskve površinsko niso zelo velike. Na taki ploskvi živi
po naši oceni okoli l OO do 150 vrst hroščev. Na vseh
ploskvah smo našli do sedaj okoli 170 vrst hroščev.
Po vmesnih favnistiščnih raziskavah hroščev smo za
Smrekovško pogoije registrirali okoli 300 vrst hroščev.
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Na Mozirski planini, ki je tudi deljugovzhodnih apneniških Alp, pa že 500 vrst hroščev. Mnogo zbranega in
prepariranega materiala je še v deterrninacij i pri specialistih za nekatere skupine hroščev. Ti podatki nam
bodo na voljo šele konec leta 200 1.
Te raziskave so nam razjasnile tudi problematiko
raztresenih nahajali šč vrste krešiča Carabus auronitens
kraussi, ki je srednjeevropska vrsta in ki ima v severnem delu Slovenije svojo najjužnejšo razširjenost. Do
sedaj smo v Sloveniji poznali le 4 nahajališča te vrste
in še ta zelo raztresena v severnem alpskem delu Slovenije. Novo nahajali šče te vrste je pri Podrti bajti na
severni strani Smrekovca. Večina teh gozdov je starih
največ 200 let (ČAS 1996). Mnogi današnji gozdovi
so nastali s sekundarnim zaraščanjem in s preteklim
pospeševanjem smreke. Ugotovili smo, da najdemo to
vrsto le tam, kjer so ostanki primarnih mešanih bukovih
gozdov, in to le na severnih pobočjih na nadmorski
višini od 1.000 do 1.300 m.
Izredno pomembno bi bilo skupaj z gozdaiji prič~ti
s projektom invetarizacije favne in fiore slovenskih
gozdov, saj so ravno te skupne raziskave pokazale,
kako pomembne favnistične rezultate lahko dobimo s
skupnim delom.
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Ogroženost in ohranjanje populacij dvoživk (Amplzibia) v visokogorskih
gozdovih
Katja POBOLJŠAJ"'
Izvleček :

Poboljšaj, K.: Ogroženost in ohranjanje populacij dvoživk (Amphibia) v visokogorskih gozdovih. Gozdarslci vestnik, št.
7-8/2001. V slovenščini , cit. lit. 14.
Pojav globalnega upadanja populacij dvoživk (GAD- GlobalAmphibian Decline)je bil prvič prepoznan kot svetovni problem leta
1989. Vzroke so uvrstili v naslednje sklope: preprosti oz. razložljivi vzrolci, bolezni in negativne sprembe v okolju.
V Sloveniji živi 19 vrst dvoživk, od katerih so vse uvrščene na Rdeči seznam dvoživk Slovenije. So živalska skupina, katere
preživetje je najbolj odvisno prav od povezanosti biotopske in hidrološke funkcij e gozda, saj potrebujejo za svoje preživetje tako
primerne kopenske kot vodne biotope. Določitev in ohranitev kritičnih terestričnih habitatov sta pomembni za nadaljnji obstoj vrst.
Z:a natančnej še načrtovanje in upravljanje z gozdovi je potrebno poznati tudi lokalno oz. regionalno stanje populacij dvoživk, od
vrstne sestave do naravovarstvenega pomena posameznih populacij in njihovih habitatov.
V Sloveniji gozdovi v višjih legah na območju raziskav gozdnih habitatov, primernih za rastišča divjega petelina, na Koroškem
predstavljajo pomemben kopenslci habitat predvsem za tiste vrste dvoživk, Ici živijo tudi na višjih nadmorskih višinah. Za ohranjanje
biotske pestrosti v gozdovih Slovenije je potrebno v prihodnje vzpostaviti in zagotoviti aktivnejše sodelovanje ter povezovanje
gozdarske, biološke in naravovarstvene stroke, kar je prikazano na primeru dvoživk.
Ključne besede: dvoživke, Amphibia, upadanje populacij, ogroženost populacij, ohranjanje populacij,

gozd, smernice za upravljanje,

Slovenija.
1 UVOD

Pojav globalnega upadanja populacij dvoživk (GAD
- GlobalA.mphibian Decline)je bil prvič prepoznan kot
svetovni problem leta 1989 na Prvem svetovnem herpetološkem kongresu v Veliki Britaniji (WAKE 1991).
Osnovna hi poteza GAD-a je, da so dvoživke živalska
skupina, ki je posebno občutljiva na spremembe v
okolju, ter da je zato potrebno usmeriti posebno pozornost na njihovo raziskovanje in ohranjanje. Avtorji veči
noma navajajo naslednji dve zn ačilni lastnosti, ki to
hipotezo še posebno podpirata: prvič, značilna gola in
prepustna koža dvoživk je vzrok njihove velike občut
ljivosti na kemično onesnaženje in sevanja, ter drugič,
način življenja večine vrst ,zal:iteva primerne življenjske
pogoje tako v kopenskih kot vodnih habitatih, kar še
poveč a njihovo ranljivost v primerjavi z drugimi živalskimi skupinami, ki nimajo tako kompleksnih življenjskih zahtev (BEEBEE 1996).
Po ročila o upadanju populacij dvoživk so začela prihajati iz različnih delov sveta, še največ pa iz Severne
Amerike, centralne Amerike in Avstralije, pa tudi iz Južne
Amerike in Evrope. Pri vseh je skupno to, da so populacije dvoživk upadle ali celo izginile v odročnih krajih,
ponavadi na višjih nadmorskih višinah, kjer raziskovalci
niso ne pričakovali ne zaznali negativnega človekovega
vpliva na okolje. Pomembna so bila tudi opažanja, da

* K. P., univ. dipl. biol., Center za kartografijo favne in fiore,
Antoličičeva

1, 2204 Miklavž na Dravskem polju, SLO, e-mail:
Katja.Poboljsaj@ckff.si

GozdV 59 (2001) 7-8

so na nekaterih območj ih imele velike težave samo določe ne vrste, ostale prisotne vrste na istem območju pa niso
kazale nikakršnega upadanja (BEEBEE 1996).
V luči teh dognanj so se v zadnjem desetletju začele
intenzivne raziskave vzrokov teh pojavov. Če povzamem po Beebee (1996), so znanstveniki v grobem
prišli do naslednjih zaklju čkov, ki pa še zmeraj niso dali
dokončnega odgovora na vsa zastavljena vprašanja.
Vzroke so uvrstili v naslednje sklope:
a) Preprosti oz. razložljivi vzroki
Primer izginotja populacij žabe Rana muscosa iz
nekaterih območij Sierra Nevade so pojasnili kot posledico vlaganja salmonidnih rib v gorska jezera za športne ribiče, kar je povzro č ilo večjo izoliranost posameznih populacij in s tem tudi možnost za izginotje kot
posledica stohas ti čn ih procesov (BRADFORD et al.
1993). Paglavci so n am reč zelo občutlj ivi na prisotnost
rib v vodi in zato so se odrasli osebki selili vzdolž
potokov ter odlagali mreste le v dele potokov brez rib.
Ocenili so, da so preostale populacije 1O-krat bolj izolirane kot pred tridesetimi leti in je zato večja verjetnost, da bodo lokalne populacije izginile zaradi bolezni,
povečanega pritiska predatorjev ali drugih vzrokov,
brez možnosti nadomeščanja z doseljevanjem osebkov
iz drugih populacij . V Švici pa so masovno umiranje
sekulj (Rana temporaria) pod ledom v času prezimovanja v stoječih vodah med izredno mrzlimi zimami
pripisali pomanjkanju kisika zaradi naravnih razmer.
317

b) Bolezni
Nedvomno je najbolj veijeten vzrok masovnih umiranj dvoživk v mnogih primerih posledica glivnih,
bakterijskih ali viroznih obolenj. Primer je več kot
95-odstoten propad mresta krastače Bufo boreas v Oregonu kot posledica okužbe z glivo iz rodu Saprolegnia.
Številna poročila omenjajo izbruh okužb dvoživk z
bakterijo A eromonas hydrophila, t. i. »red leg disease«,
še posebej sekulje v Veliki Britaniji. V Avstraliji pa so
registrirali veliko mrtvih dvoživk kot posledico okužbe
z virusi, posebej z Ranavirusi iz skupine iri do virusov,
ki so bile verjetno povzročene z izpuščanjem tropskih
ribic iz domačih akvarijev v vode.
Posledice takih bolezni so dramatične in dobro
opazne predvsem v primeru okužb velikih populacij
dvoživk. Do takšne stopnje obolelosti verjetno pride v
stresnih pogojih, ki vplivajo na odpornost imunskega
sistema. To se lahko zgodi tudi v naravnih pogojih
v primeru velike gostote populacij, ki si po dramatič
nem zmanjšanju števila hitro opomorejo in nato spet
zmanjšajo, kar predstavlja normalen večletni cikel oz.
ftuktuacijo populacij. Lahko pa so tudi posledica stresne situacije zaradi spremembe v okolju pod vplivom
človeka, kar pa je relevantno za GAD-hipotezo. V
takih primerih je potrebno natančneje ugotoviti, katere
so tiste spremembe v okolju, ki posredno povzročajo
izbruhe raznih bolezni.
c) Negativne spremembe v okolju
Negativne spremembe v kakovosti življenjskega
okolja, celo v oddaljenih visokogorskih območjih,
lahko na razl ične nač ine vplivajo na populacije dvoživk. Najbolj poznan vpliv je verjetno vpliv pesticidov, npr. kopičenje DDT (oz. DDE kot substance ob
razgradnji) v večji h koncentracijah. Brez dvoma so
na nekaterih območjih dvoživke podlegle toksičnim
snovem, vendar do sedaj še ni na razpolago dovolj
trdnih dokazov o povezavi pesticidov z GAD. Pregled
recentnih raziskav je pokazal, da v nasprotju s priča
kovanji dvoživke niso nič bolj občutljive kot druge
testirane živalske skupine in da so v nekaj primerih
pokazale celo nepri čakovano odpornost na te snovi
(HALL! HENRY 1992).
Pojav zakisevanja talne vode kot posledica zrač
nega onesnaženja, še posebno kot posledica kislega
dežja, je naslednji potencialni vzrok GAD, za katerega
je pričakovan vpliv v visokogorskih območjih. Jasne
so povezave med zakisovanjem in problemi dvoživk
v Skandinaviji, Veliki Britaniji in Severni Ameriki,
vendar ni mnogo dokazov o povezavi z drugimi specifičnimi primeri, povezanimi z GAD. V raziskavah v
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gorskih območjih zahodne Severne Amerike so ugotovili, da zakisevanje na tem območju ne predstavlja
velikega in obsežnega problema ter da na ta način ne
moremo razložiti upadanja populacij dvoživk, opaženega na tem območju (BRADFORD et al. 1994).
Naslednji problem so t. i. »ozonske luknje«, kjer
prihaja do povečanega sončnega sevanja, še posebno
visoko energetskih UV-žarkov. Novejša študija o
vplivu UV-B-sevanja na dvoživke v Rocky Mounatains
je potrdila pomembne vzroke za GAD (BLAUSTAIN
et al. 1994 ). Avtorji v njej ugotavljajo, da je postavitev
filtrov, ki so odstranili UV-B-žarke, pomembno povečala preživetje jajc populacij vrst v upadanju, Rana
cascadae in Bufo boreas, v drugače naravnih pogojih
vjezerih, ni pa pokazala vpliva na stopnjo preživetja in
izvalitve jajc si mpatričnih populacij Hyla regilla, ki
pa niso v upadanju. Ugotovili so tudi, da nivoj i fotolitičnih encimov, ki popravljajo DNA-poškodbe kot posledica UV-sevanj, variirajo med vrstami. Po pričakovanju
imajo jajca iz rodu Hyla zelo učinkovit sistem popravljanja DNA-poškodb, jajca iz rodov Rana in Bufo pa
ne. V pomladnem času, ko se dvoživke mrestijo, pa
so registrirali posebno visoke nivoje UV-B-sevanja in
avtorji študije predvidevajo, da se v še višjih nadmorskih višinah še povečajo. Tako so se izkazale ozonske
luknje in posledično učinki UV-B-sevanja na nivoju
tal kot najbolj verjetni vzroki negativnih sprememb v
okolju ter tudi kot najbolj veijetni kandidati za pojav
GAD. Celo v tem primeru pa je takšna interpretacija
omejena, saj so upadale populacije dvoživk na višj ih
nadmorskih višinah tudi drugje po svetu, najpogosteje
vrste iz tropskega deževnega gozda, ki pa verjetno niso
na enak način izpostavljene sevanju, poleg tega pa se
nekatere vrste razmnožuj ejo na tak način, da se jajca
ne razvijajo izven materinega telesa.
Če torej povzamemo, je možnost pojava GAD
pomembno vplivala na raziskanost dvoživk, ob tem
pa se je tudi izkazalo, da moramo k taki problematiki
pristopiti zelo kritično. Prvi problem predstavlja odločitev, ali lahko neko specifično situacijo uvrstimo v
kategorijo globalnih pojavov. Te odločitve so pogosto
nekako selektivne pri raziskavah, kjer zaradi kratkega
roka raziskav (od enega do treh let) ni mogoče takoj
do ločiti lokalnih vzrokov za upadanje populacij. Pri
dolgoletnih raziskavah nekaterih populacij (deset let
in več) pa se je izkazalo, da v krajšem času raziskav ne
moremo zajeti oz. celo zaznati vseh možnih vplivov
na populacije. Pomembno je torej v bipotezo GAD
vk ljučiti vse naše znanje in poznavanje, čeprav bo
zaradi tega marsikateri problem oz. celo koncept razlag
demistificiran.
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Najresnejši problem takih raziskav je namreč l očiti
upadanje od naravnih fluktuacijskih ciklov populacij
v daljših obdobjih. V 12-letnih raziskavah populacij 4
vrst pupkov (PECHMANN et al., 1991) so vse pokazale velike (za kar nekaj stopenj) razlike v velikosti
populacij med posameznimi leti. Po nekajletnem trendu
upadanja velikosti so si populacije ponovno opomogle,
vendar vse vrste niso sledile istim trendom v istem
času. Ti rezultati osvetljujejo največji problem naravovarstvenikov, ki bi radi ugotovili pomen in obseg
GAD. Pogosto ni bližnjic do rezultatov dolgotrajnejših raziskav, ki so osnovne za razumevanje resničnega
dogajanja s populacijami živali, katerih velikosti nihajo
v večl etnih ali celo desetletnih cik.lih.
Kakšna je torej realna slika stanja populacij? Od
približno 4.000 poznanih vrst dvoživk jih ni več kot
1 %tistih, ki jih uvrščamo v pojav globalnega upadanja
populacij. Kot znanstveno hiptezo je za GAD logistično praktično nemogoče spremljati celo komaj zadosten vzorec vrst. Vendar vemo, da v nekaterih območjih
(npr. na Karibskih otokih, jugovzhod ZDA) ni dokazov
o upadanju populacij dvoživk. So tudi primeri nekaterih
vrst, ki še zmeraj širijo svoje areale (npr. Bufo marinus).
Hkrati pa je veliko vrst brez dvoma v upadanju, še
posebej kot posledica negativnih vplivov človeka in
drugih živalskih skup in. lzgin o~e nekaterih vrst iz vsaj
na videz nedotaknjen ih območij pa je še posebej skrivnosten pojav, ki ga ne smemo zanemariti (BEEBEE
1996).
2 STANJE V SLOVENIJ]

Pri opisu in oceni stanja populacij dvoživk v Sloveniji je potrebno upoštevati vsa zgoraj našteta dejstva.
Načrtno raziskovanje dvoživk v Sloveniji poteka šele v
zadnjem desetletju, ko je na tem področju začelo delovati večje število tako strokovnjakov kot entuziastov.
Trenutno so zbrani podatki še vedno v fazi preliminarne ocene stanja, saj so raziskovanja bila in so še
zmeraj osredotočena predvsem na evideniranje prisotnosti posameznih vrst oz. na eno do dveletne raziskave
posameznih območij in/ali populacij. Primanjkuje nam
predvsem načrtno spremljanje in ocena velikosti posameznih vrst ali populacij v daljšem obdobju, kar pa je
posledica pomanjkanja ljudi, ki bi se natančneje ukvarjali s to problematiko, in seveda pomanjkljivega financiranja takšnih raziskav. Dvoživke so šele v zadnjih
nekaj letih tako v strokovni kot l aični javnosti pridobile na pomenu kot živalska skupina, ki je predvsem
pokazatelj stanja okolja (še posebej mokrišč). Tako so
skupaj s ptiči, velikimi sesalci in nakaterimi skupinami
žuželk (npr. kačji pastirji, metulji) postale pomembne
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Planinski močerad (Salamandra atra) živi na nadmorski višini
od 600 m navzgor (foto: K. Poboljšaj)

predvsem pri ovrednotenju stanja okolja oz. določenih
s stali šča biotske pestrosti.
V Sloveniji živi 19 vrst, od katerih so vse uvrščene na Rdeči seznam dvoživk Slovenije (POBOLJŠAJ
2001). Zakonsko varovanje vrst v Sloveniji vključuje
Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni
list RS, 57/93), s katero so vse vrste dvoživk, z izjemo
navadnega močerada, zavarovane kot ogrožene vrste.
Nekatere vrste so zavarovane s Konvencijo o varstvu
prosto ži večega evropskega rastlinstva in živalstva ter
njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija) (Uradni list RS, 17/99), katere podpisnica je
tudi Slovenija. Kljub temu da so vse vrste dvoživk Slovenije vključene na različne sezname ogroženih in zavarovanih živalskih vrst, bo njihovo varstvo učinkovito le,
če se poleg vrst varujejo tudi njihovi življenjski prostori
in se omogoča nemoten prehod med njimi.
Čeprav je nujnost varovanja življenjskega prostora
živali in rastlin zapisana tudi v nedavno sprejetem
Zakonu o ohranjanj u narave (ZON) (Uradni list RS,
56/99), dvoživke, kot tudi druge živalske in rastlinske
vrste, najbolj ogrožajo prav najrazličnejši posegi č lo
veka v njihov življenjski prostor ali njegove posamezne
dele. V ZON-u se je Republika Slovenija obvezala,
da bo z ustanavljanjem posebnih varstvenih območij,
varstvom habitatov in z ustreznimi varstveni mi režimi
zagotavljala ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst,
ki so varovane na podlagi ratificiranih mednarodnih
pogodb. Čeprav naša država še ni polnopravna članica
Evropske unije, pa se v postopkih prostorskega načr
tovanja in vrednotenja biotske raznovrstnosti določenih
območij vsaj načelno upoštevajo tudi Direktive Evropske skupnosti za ohranitev naravnih habitatov ter prostoživeče favne in flore (Council Directive 92/43/EEC
on the Conservation of Natural Habitats and of Wild
Fauna and Flora).
območij
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PoboljšHj, K .: Ogroženost in ohranjanje populacij dvoživk (Amphibia) 1 VISokogorskih gozdovih

3 DVOŽNKE IN POMEN GOZDA ZA NJIHOVO
OHRANJANJE

V zadnjih letih sta vedno bolj izpostavljena vloga
in pomen upravljanja z gozdom za ohranjanje biotske pestrosti v svetu in tudi v Sloveniji (ANKO 2000,
GROZNIK ZEILER 2000, DIACI 2000). Ena izmed
pomembnejših vlog gozdnega ekosistema je tudi t. i.
hidrološka funkcija pri ohranjanju mokrišč in vodnih
površin v gozdu. Dvoživke so živalska skupina, katere
preživetje je najbolj odvisno prav od povezanosti biotopske in hidrološke funkcij e gozda, saj za svoje preživetje potrebujejo tako primerne kopenske kot vodne
biotope. Gozdna krajina namreč spada med najpomembnejše kopenske habitate dvoživk. V gozdu in na gozdnih robovih se dvoživke prehranjujejo in preživljajo
aktivni del leta. V tem obdobju morajo poleg uspešnega
razmnoževanja, ki poteka predvsem v vodnih habitati11,
najti dovolj hrane za rast in pripraviti maščobne zaloge,
kij im bodo omogoč ile prezimitev v neaktivnem stanju
(hibernacij i). Prezimovanje večine vrst je vezano na
gozd, kjer najdejo primerna prezimovališča pod koreninami dreves, v luknjah v tleh in podobnih skrivališčih,
kjer so čez zimo varne pred izsušitvijo in zrnrzaljo.
Raziskovalci so bili v preteklosti osredotočeni predvsem na raziskovanje mresti šč dvoživk in odvisnost
velikosti populacij od življenjskih pogojev v rnrestiščih. Nova dognanja pa so pokazala, da so za preživetje
populacij izrednega pomena tudi kopenski habitati. Za
dvoživke je značilna visoka stopnja selitev oz. razpršitve (dispersal) osebkov med rnrestišči, pogosto do
20 % na generacijo v relativno nemotenih habitatih.
Mnoge vrste so tako prilagojene na redno izmenjavo
osebkov med mrestišči, tako da izoliranost ni nujno
poglavitni vidik prostorske dinamike populacij. Pogosteje je vpliv izolacijskih učinkov le posledica stopnje degradiranosti krajine zaradi človekovega vpliva
(MARSH 1TRENHAM 2001 ). Avtorja ugotavljata, da
imajo ti pogledi različne naravovarstvene implikacije.
Prvič, namiguj ejo na to, da je povezanost (connectivity)
habitatov pomemben faktor predvsem na regionalni
ravni, kjer se med mrestišč i nahajajo zelo urbanizirana
območja. Tako na območjih bioloških rezervatov in
drugih zaščitenih območjih, ki veči noma predstavljajo
večja sklenjena območja primernih habitatov tudi za
dvoživke, sama povezanost rnrestišč nima tako velikega pomena kot sicer. In drugič, izolacijski vplivi se
primarno kažejo v zelo degradiranili območjih, kjer
lahko pridejo bolj v poštev translokacije vrst kot ena
izmed metod izboljšanja stanja populacij dvoživk. Iz
tega sledi, da so terestrični habitati izjemnega pomena
za ohranjanje populacij dvoživk. Upravljalski načrti, ki
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bodo osredotočeni samo na ohranjanje stoječih voda
in mokrišč, bodo verjetno neuspešni za do lgoročno
ohranjanje viabilnih populacij. Določiti in ohraniti kritične terestrične babi tate je ravno tako pomembno za
nadaljnj i obstoj vrst.
4 UPRAVLJANJE Z GOZDOM IN SMERNICE
ZA OHRANJANJE DVOŽIVK

Slovenija je gozdnata država, saj pokriva gozd več
kot 54% celotne površine države (MOP 2001). Tako je
primemo upravljanje z gozdom kot kopenskim babitatom izjemnega pomena tudi za ohranitev dvoživk v
Sloveniji. V gozdarski stroki že ugotavljajo, da bo pri
gozdarskem načrtovanj u nujno potrebno v večji meri
vključevati specialiste: botanike, zoologe, mikologe
idr. Pri postavljanju ciljev gospodarjenja z gozdovi pa
se je potrebno nasloniti na razvoj, stanje in smernice
biotske pestrosti (DIACI 2000). Pravilnik o varstvu
gozdov (Ur. l. RS, 92/00) že navaja različne ukrepe
za ohranjanje biotskega ravnovesja (3. člen), s poudarkom na ohranjanju mokrišč in vodnih površin v gozdu
(17. č len) ter na izvajanju primerne ureditve prometnega režima na odsekih gozdnih cest, kjer potekajo
množične selitve dvoživk (14. člen). Na ta način so že
pripravljene splošne usmeritve za upravljanje s habitati in populacijami dvoživk v gozdovih na območju
Slovenije. Vendar pa je za natančnejše načrtovanje in
upravljanje z gozdovi potrebno poznati tudi lokalno oz.
regionalno stanje populacij dvoživk, od vrstne sestave
do naravovarstvenega pomena (nacionalnega ali regionalnega) posameznih populacij in njihovih babitatov.
V Sloveniji gozdovi v višjih legah mi območju raziskav gozdnili habitatov, primernih za rastišča divjega
petelina, na Koroškem predstavljajo pomemben kopenski habitat predvsem za tiste vrste dvoživk, ki živijo tudi
na višj ih nadmorskih višinah. Ena izmed redkih raziskav dvoživk na tem območju je bila narejena na območju bodočega kraj inskega parka Smrekovec (POBOUŠAJ 1996). Raziskave so bile predvsem v pasu nad
1.000 m nadmorske višine, z najvišjima vrhovoma
Smrekovec (1.550 m) in Komen (1.684 ru). Opaženili
je bilo pet vrst dvoživk, ki vse živijo tudi na območjih višjili nadmorskih višin v celotni Sloveniji: navadni močerad (Salamadra salamandra), planinski pupek
(Tritu rus alpestris), navadna krastača (j3ufo bufo), sekulja (Rana temporaria) in hribski urh (Bombina variegata). Za močerada, sekuljo in krastačo je značilno,
da se večino aktivne sezone v letu ne zadržujejo ob
mrestiščih, ampak v gozdnatih območjih v relativno
veliki oddaljenosti od vodnili habitatov (tudi do nekaj
kilometrov). Zato so življenjski pogoji na širšem obmoGozd V 59 (2001) 7-8

PobolJŠa] , K.: Ogrozenost m ohranjanJe populacij dvoiivk (Ampluf>wl v visokogorskih gozdovih
čju kopenskih habitatov izrednega pomena za preživetje njihovih populacij. Naraven mešani gozd z bogato
podrastja, kjer je na razpolago dovolj primernih vlažnih
skrivali šč in obilo hrane (žuželk, drugih talnih živali in
podobno) v tleh, opadu ali v trhlem lesu, nudi dvoživkam boljše življenjske pogoje kot npr. rnonokulturni
smrekov nasad. Tako primerni načini gospodarjenja z
gozdom in ohranjanje naravne sestave gozdnih združb
pripomorejo tudi k ohranjanju dvoživk. Kljub temu
da se planinski pupek in hribski urh večinoma zadržujeta ob večjih ali manjših stoječih vodah skoraj celotno
aktivno obdobje v letu, pa prezimujeta večinoma na
kopnem. Pupki se tudi sezonsko prilagajajo na kopensko življenje tako, da se jim koža odebeli in postane na
otip bolj groba in suha ter jih na ta način dodatno varuje
pred izsušitvijo na kopnem. Pri tem se hrbet bolj ali
manj enakomerno rjavosivo obarva, tako da se lahko s
spremenjeno in manj živahno obarvanostjo, prilagojeno
okolici, še lažje skrijejo pred predatorji. Tako lahko v
poznih jesenskih oz. v zgodnih spomladanskih dneh
najdemo ti dve vrsti pod trhlim vejevjem in v špranjah
med kamenjem ter v podobnih skrivališčih tudi več sto
metrov oddaljenih od mrestišč.
V mešanih gozdovih alpsko-dinarskega sveta na
apnen cu nad 600 m nadmorske višine ter na območjih
nad gozdno mejo do nadmorske višine čez 2.000 m pa v
Sloveniji najdemo planinskega močerada (Salamandra
atra), ki se od navadnega močerada loči predvsem po
manjši velikosti in popolnoma črni obarvanosti. To je
vrsta, ki je na suhe razmere v višjih nadmorskih višinah
prilagojena tudi na ta način, da samica ne odlaga ličink
v vodo kot navadni močerad, temveč ima že preobražene mladostne osebke, ki so takoj sposobni življenja
na kopnem. Ta pojav imenujemo živorodnost. Na ta
način planinski močerad ni več neposredno vezan na
vodo. Za življenje potrebuje le primerno visoko zračno
vlago, ki ne povzroči izsušitve polpropustne kože, značilne za vse dvoživke. Podatki o planinskem močeradu
so v podatkovni zbirki o dvoživkah Slovenije (skupni
projekt Centra za kartografij o favne in flore ter Societas
herpetologica slovenica- društva za preučevanje dvoživk in plazilcev) zelo redki, zato je ta vrsta uvrščena
tudi v revidiranem Rdečem seznamu (POBOLJŠAJ
2001) v kategorijo ranljiva oz. neopredeljena vrsta
((V), 1). Tudi za to vrsto je primerno gospodarjenje
z gozdom velikega pomena, saj so v življenju vezani
le na kopenske habitate. Kjer je med apnenčastimi
skalami in kamenjem na razpolago veliko trohnečega
materiala in gosta podrast, kjer se zadržuje vlaga in
kjer živi veliko žuželk in drugih talnih živali, najdemo
tudi večje število planinskih močeradov.
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5 ZAKLJUČEK

Za ohranjanje biotske pestrosti v gozdovih Slovenije (še posebno v višje ležečih gozdovih) je potrebno v prihodnje vzpostaviti in zagotoviti aktivnejše
sodelovanje ter povezovanje gozdarske, biološke in
naravovarstvene stroke, kar je prikazano na primeru
dvoživk. Le na ta način bodo zastavUeni cilji in ukrepi
gospodarjenja z našimi gozdovi dolgoročno prispevali
k ohranjanju in izboUšanju stanja biotske pestrosti ne
samo v gozdovih, ampak na območju cele države.
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Mali sesalci v gozdni krajini in pestrost njihove združbe v alpskem gozdu
na Smrekovcu in Peci
Franc .JANŽEKOVIČ"*. Miran ČASu
Izvleček:

Janžekovič, F., Čas, M.: Mali sesalci v gozdni krajini in pestrost njihove združbe v alpskem gozdu na Smrekovcu in Peci.
Gozdarski vestnik, št. 7-8/2001. V s lovenščini , cit. lit. 8.
V prispevku osvetljujemo vlogo malih sesalcev iz skupin glodalcev Rodentia in žužkojedov lnsectivora v gozdni krajini. Glodalci in
žužkojedi so pomembna komponenta vsakega gozdnega ekosistema zmernega pasu. V drugotnib iglastib gozdovih (s1meka, macesen)
z ostanki bukovih gozdov na Smrekovcu in Peci smo v raziskavah leta 2000 ugotovili 3 vrste rovk, 4 vrste voluharic, eno vrsto miši in
eno vrsto polha. Povprečno gostoto živali in biomaso smo izračunali v obdobju najuspešnejšega ulova, to je v mesecu septembru. V
gozdovih smreke in vijugaste masnice (Deshampsio-Piceetum) na Smrekovcu smo ugotovi li povprečno 6,4 rovk na hektar (biomasa
29,9 giba) in 6, l glodalca na hektar (biomasa 139,5 giba). Podobne gostote in biomase malih sesalcev smo ugotovili v smrekovih
gozdovih s svinjsko laknico (Aposeri-Piceetum) na Peci, kjer je bilo povprečno 5 rovk na hektar (biomasa 31 ,1 giba) in 7,9 glodal cev
na hektar (hiomasa 179,7 g/ha). Gozdni glodalci so pomembni potrošniki rastlinskega materiala, uživajo predvsem mladike, semena in
korenine. S svojo aktivnostjo značilno vplivajo na prirastek in reproduktivne sposobnosti primarnih producentov.
Na številčnost malih sesalcev vplivajo značaj , razvojni stadiji in pestrost gozdnih babi tatov. To nakazujejo raziskave v različnih
gozdnih tipih na rastiščih divjega petelina Tetrao urogallus na Smrekovcu in Peci.
Ključne

besede: mali sesalci, alpski gozd, biotska pestrost, Slovenija.

OZNAKA MALI SESALCI

Oznaka mati ses[llci ni jasno definirana taksonomska entiteta. Z njo označimo katerokoli vrsto sesalca,
pri kateri živa teža posameznega odraslega osebka ne
presega 5 kg (HAYWARD 1PHILLil'SON 1979). Pri
tako postavljeni definiciji malih sesalcev izhajajo predstavniki iz več redov: žužkojedov Insectivora, glodalcev
Rodentia, zajcev Lagommpha, zveri Carnivora in netopi~ ev Chiroptera. V praksi imamo ponavadi opravka s
telesno manjšimi vrstami glodalcev in žužkojedov.
Impresivna je njihova pestrost trofičnih in ekoloških
prilagoditev, ki je v razponu od podzemnih glodalcev
(voluharice) in žužkojedov (krt), talnih vsej edov (belonoge miši) in žužkojedov (rovke) do letečih žužkojedov
(netopi~i). Skladno z njihovo pestrostjo poznamo pri
malih sesalcih različne strategije življenjskih ciklusov
in prilagoditev na najrazličnejše okolje. V prispevku
osvetljuj emo ekološko vlogo malih sesalcev s poudarkom na gozdnih vrstah. Predstavljamo del rezultatov
raziskav združbe malih sesalcev iz leta 2000 v današnji gozdni krajini (SO-odstotna gozdnatost) v različno
olrranjenih gozdnih tipih v subalpinskem pasu na Koroškem (zgornja Mežiška dolina) in deloma Štajerskem
(zgornja Savinjska dolina). V raziskavi smo ugotavljali številčnost in sezonsko dinamiko malih sesalcev v
odraslih vrzelastih gozdnih sestoj ih na devetih izbranih
• mag. F. J., prof. biol.., Univerza v Mariboru, Koroška 160,
2000 Maribor
** mag. M. Č., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
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rastiščih di vjega petelina Tetrao urogallus na nekarbonatnem Smrekovcu in karbonatni Peci (JANŽEKOVIČ
1 ČAS 2000). Pri lovu malih sesalcev smo se omejili
na vrste s telesno maso do okrog 300 g iz skupin rovk,
voluharic, miši in polhov.

STRUKTURA ZDRUŽBE MALIH SESALCEV V
GOZDNEM EKOSISTEMU

V kontekstu delovanja ekosistema je pomemben
funkcionalen prenos energije, ki jo ustvarijo mali
sesalci na enoto površine in v enoti časa . Energija
vstopa v nivo malih sesalcev s lrrano in ga zapušča
z izgubo v procesu presnove ali s prenosom na višj i
trofični nivo. Kljub preprostemu konceptu so za kvantifikacijo dogajanja v tem modelu potrebna dolo če na
podrobnejša spoznanja, kot so: vrstna sestava malih
sesalcev, starostna ali velikostna porazdelitev za posamezno vrsto, prehranjevalna niša oziroma hrana, ki
jo uživa posamezna starostna skupina, asimilacijska
učinkovitost posamezne starostne skupine, energijski
ekvivalent, ki ga iz posamezne Jrrane asimilira posamezna starostna skupina, in izhodni energijski ekvivalent posamezne starostne skupine. Glede na kompleksnost ocenjevanja funkcionalne vloge malih sesalcev
v ekosistemu (velja pa tudi za druge skupine organizmov) je nujen multidisciplinaren pristop.
Da vpogledamo v sestavo združbe malih sesalcev
in preizkusimo, ali se združbe med ekosistemi razlikujejo, moramo združbo ovrednotiti. Navajamo štiri
glavne kazalce, s katerimi opišemo zgradbo združbe:
GozdV 59 (2001) 7-8

taksonomska sestava, vrstna pestrost, relativna abundanca ter biomasa in gostota. Podrobnejši pregled opredelitev populacijskih parametrov lahko najdete v Tarmanu (1992).
Prisotnost in štev i lčnost malih sesalcev na Smrekovcu in Peci smo ugotavljali z lovom s pomočj o !ovnih
jam. Pet !ovnih jam v razmaku pribl. 10m je tvoriJo
linijo pasti. Iz dosedanjih izkušenj smo predpostavili,
da linija pasti pokriva 4 are !ovne površine. Na posameznem gorskem masivu je bilo postavljenih po ?linij,
njihova skupna !ovna površina pa je znašala 2,8 ha.
Povprečne vrednosti za posamezne populacijske parametre smo preračunal i na površino 1 ha.
Na Smrekovcu je vzorčenje potekalo v drugot11em
gozdu smreke in vijugaste masnice (Deshampsio
.flexuosae-Piceetum M. WRABER 1953) z ostanki avtohtonih zmerno kisloljubnih bukovih gozdnih združb
z belkasto bekico (Luzu/o afbidae-Fagetum s lat.), na
Peci pa v drugotnem gozdu smreke in svinjske laknice
(Aposeri-Piceetum ZUPANČIČ 1978 (mscr.)) z redkimi
ostanki avtohtonih združb alpskega bukovega gozda
(Anemone trifoliae-Fagetum TREGUBOV 1957). Vse
lokali tete so bile na nadmorski višini 1.100-1.450 m.
- Taksonomska sestava. V svetovnem merilu se taksonomska sestava favne malih sesalcev spreminja
med zoogeografskimi regijami. V palearktični regiji
so glodalci in žužkojedi prevladujoč i skupini malih
sesalcev (če netopirje izvzamemo iz te delitve).
- Vrstna pestrost. Od približno 4.300 znanih vrst sesalcev je približno 1.800 vrst glodalcev, približno 345
vrst žužkojedov in približno 950 vrst netopirjev. Z
malimi sesalci so tropski gozdovi vrstno najbogatejša
območja (v njih živi do 60 vrst), v gozdovih zmernega
pasu živi do 23 vrst in v območjih tundre do 12 vrst
(HAYWARD 1 PHILLIPSON 1979). V Sloveniji je
znanih Il vrst žužkojedov, 24 vrst netopirjev, dve vrsti

zajcev in 23 vrst glodalcev (KRYŠTUFEK 1991 ). Na
Smrekovcu in Peci smo v okviru raziskave o združbi
malih sesalcev na rastiščih divjega petelina ulovili 4
vrste žužkojedov in 6 vrst glodalcev (preglednica l ).
Pri primerjanju vrstne sestave malih sesalcev v razgozdnih tipih na Smrekovcu in Peci (preglednica
1) smo ugotovili večjo pestrost na Smrekovcu (9 vrst)
kot na Peci (7 vrst). Od 7 primerljivih vrst je imelo 5
vrst večjo povprečno gostoto na Peci kot na Smrekovcu.
Razliko v gostotah malih sesalcev lahko domnevno
razložimo kot posledico večje produkcijske sposobnosti primarnih producentov (več hrane) na rodovitnejši
karbonatni geološki podlagi na Peci (2.126 m). Prav
tako je v obravnavanem gozdnem območju v Mežiški dolini na Peci s skupno 75-odstotno gozdnatos~o
(skupaj s skalovjem in travišči nad gozdno mejo pri
1.700 m) večji delež ponovno zaraščenih površin. Postopno zaraščanje opuščenih pašnikov datira iz konca
18. stoletja; takrat je bilo na Peci le 17 % gozdnate
površine. Prve sukcesije zaraščenih gozdov so današnji
macesnovo-stmekovi sestoji, stari od 120 do 150 let.
Na Smrekovcu (1.684 m) so opuščene pašne površine v
istem obdobju zarasli smrekovi gozdovi, pokrovnost z
gozdom pa se je povečala s 34- na 84-odstotno gozdnatost (ČAS 1988, ČAS 1996, ČAS 1ADAMIČ !998).
Večja diverziteta vrst oziroma prisotnost velikega voluhaija in travniške voluharice ter pred tem najdba krta
( 1999) pod platojem na Smrekovcu so domnevno posledica večje pestrosti gozdnih in predvsem pašnih ha bitatov. Na Smrekovcu je delež primarnih gozdov višji
kot na Peci, vendar so smrekovški gozdovi veliko bolj
fragmentirani z nezaraščen imi pašniki, predvsem na
platoju smrekovškega grebena. Fragmentacija sklenjenega habitata praviloma negativno vpliva na znači l ne vrste prvotnega ob mo čja, prek robnega efekta
l ičnih

Prcglcdmca l. Število ulovljenih osebkov (n), dominanca (D) in izračunano povprečno število osebkov na hektar (niha) za posamezno
vrsto; izračun je narejen na celokupnem ulovu ene !ovne sezone na rasti ščih divjega petelina Tetrao urogallus na Koroškem; na
Smrekovcu je lov potekal v drugotnih gozdovih smreke in vijugaste masnice (Deshampsiofiexuosae-Piceetum M. WRABER 1953)
z ostanki avtohtonih zmerno kisloljubnih bukovih gozdnih združb z belkasto bekico (Luzu/o afbidae-Fagetum s lat.); na Peci pa v
d.rugotnih gozdovih smreke in svinjske laknice (Aposeri-Picee111m ZUPANČIČ 1978 (msct:}) z redkimi ostanki avtohtonih združb
alpskega bukovega gozda (Anemone trifoliae-Fagetum TREGUBOV 1957)
Vrste
Gozdna rovka Sorex araneus
Mala rovka Sorex minil/liS
Gorska rovka Sore.x o/pinus
Gozdna vol uharica Clethrionomglareolus
Veliki voluhar Arvicola terrestris
Travniška vol uharica Micro/us agrestis
Vrtna vol uharica Microtus subterraneus
Rumenogrla miš Aoodemus flavicollis
Podlesek Muscardinus avellanarius
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D

17
51
1
46
1
3
3
15
2

Smrekovec
D
12,2
36,6
0,7
33 o
0.7
2.1
2.1
10 7
14

niha
6 07
18,21
o36
16,43
0,36
1,07
1,07
5 36
0,71

n
50
25
5
35

10
44

4

Peca
D
28,9
14,4
28
20,2
-

niha
17.86
8,93
l 78
12,5

-

-

5,7
25,4
23

3 57
15 71
143
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pa ustvari nove biotske odnose. Za prvotne vrste to
pomeni prihod novih plenilcev in tekmecev za iste dobrine. O problematiki fragmentacije in drugih vprašanjih
varstvene biologije je pisal Kryštufek (1999). Istočasno
vidimo, da večja heterogenost habitatov pomeni tudi
večjo pestrost vrst. Naravno heterogenost habitatov v
gozdnem območju povzročajo nepredvidljive naravne
nesreče , kot so požari, plazovi, vetrolomi in podobno.
V talcih primerih si po nesreči sledijo različni sukcesijski stadiji za raščanja in v posameznih stadij ih dobimo
vrste, ki j ih v klimaksu praviloma ni. Vrste, ki živijo
na ra čun sukcesije, pa seveda prispevajo k lokalnemu
dvigu vrstne diverzitete. Z vzpostavitvijo klimaksne
vegetacije bodo sukcesijske vrste izginile. Podobne
ekološke razmere zav ladajo v primeru novoustvarjenega habitata, npr. intenzivno i zkori ščanje gozda povzroč i spremembo gozdne združbe ali v preteklih stoletjih z golosekom spremenjen v pašnik, kot je primer
na Smrekovcu.
-Relativna abundanca. Kot je dobro znano pri večini
živalskih združb je ena ali nekaj vrst zelo pogostih,
večina preostalih vrst pa je relativno redkih, in mali
sesalci niso nobena izjema. V ulovu glodalcev na
Koroškem sta dominirali gozdna voluharica in rumenogrla miš. Skupno sta zagotovili 87% ulova v drugotnem gozdu smreke in vijugaste masnice z ostanki avtohtonih zmerno kisloljubnih bukovih gozdnih združb z
belkasto bekico na Smrekovcu in 85 % v drugotnem
gozdu smreke in svinjske laknice z redkimi ostanki
avtohtonih združb alpskega bukovega gozda na Peci.
Podobna slika, vendar s samo eno dominantno vrsto,
seje ponovi la pri žužkojedih. Na Smrekovcu je dominirala mala rovka s 74-odstotnim deležem, na Peci
pa gozdna rovka z 62-odstotnim deležem. Podroben
pregled dominance v omenjenih gozdnih sestojih na
Koroškem je podan v preglednici l.

- Biomasa in gostota. Navedba štev ilčnosti posamezne vrste je lahko zavajajoča pri ocenjevanju njenega
prispevka v prenosu energije. Večjo informacijsko
vrednost ima navedba biomase, Ici jo vrsta akumulira
na neko površinsko enoto. Za ilustracijo navajamo
podatke o biomasi in gostoti malih sesalcev v različnih gozdovih po svetu in na Smrekovcu in Peci
(preglednici 1 in 2). Podobno kot vrstna pestrost se
tudi biomasa in gostota malih sesalcev niža ta z naraščajočo zemljepisno širino (to je proti polu). Najverjetnejša razlaga, zakaj imajo naj višjo vrednost
biomase v tropih, je v relativno visoki primarni produkciji in celoletni dostopnosti hrane.
V primerjavi povprečne gostote malih sesalcev na
hektar na sosednjih gorskih masivih Smrekovca in Pece
smo ugotovili večjo gostoto žužkojedov na Smrekovcu in večjo gostoto glodalcev na Peci (preglednica
2). Zanimivost pri primerjanju združb je v številu vrst
glede na povprečno gostoto in biomaso. Na Smrekovcu
je združbo tvoril o šest vrst glodalcev, na Peci pa samo
štiri vrste. Kljub manjšemu številu vrst pa sta bili povprečna gostota in biomasa glodalcev na Peci višji kot
na Smrekovcu. Iz tega lahko poleg domneve, da je
večja povprečna biomasa glodalcev na Peci posledica
večj e primarne produkcije, sklepamo, da večja pestrost
habitatov na Smrekovcu botruj e večjem u številu vrst
glodalcev.
MAU SESALC I KOT PRIMARNI PORABNIKI IN
NJ1HOV POSREDEN VPLIV IN FUNKCIONALEN
ODNOS DO PRIMARNIH PRODUCENTOV

Najbolj neposreden in takojšen vpliv malih sesalcev,
v tem primeru glodalcev, kot potrošnikov vegetacije se
izkazuje v manjšem prirastku primarnih producentov
(tj. zelenih rastlin in nj ihovih proizvodov). V daljšem

Preglednica 2: Povprečne vrednosti gostote in biomase za združbe malih sesalcev v različnih gozdovih
Lokaliteta in habitat

Stevilo vrst

Povprečna

gostota

Povprečna

biomasa

(št. osebkov/ha)(g/ha)

Aljaska, gozd*
1 rovka
15,04
4,00
Picea glauca
5 glodalcev
253,14
4,60
Švedska, gozd*
3 rovke
6,25
65,83
Picea abies
4 glodalci
344,88
13 25
Poljska, gozd*
2 rovki
5,25
24,50
Querceto-Carpinetwn
5 glodalcev
8,00
183,23
Smrekovec, gozd**
3 rovke
6,43
29,93
Deshampsio-Piceetltlll
6 glodalcev
6 07
139,46
Peca, gozd**
3 rovke
5,00
31, 14
4 glodalci
Aposeri-Piceetum
179 75
7 86
Panarna, tropski*
4 vrečarji
2,10
1.293,00
deževni gozd
9 glodalcev
11 ,30
6.304 oo
..
* podatki so povzeti po Haywardu m Phllhpsonu, 1979, str. 143
•• lastna opazovanja, povprečna gostota in biomasa sta izračunani iz ulova v mesecu septembru, ko je bil ulov največji
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obdobju se posledice obžiranja lahko izkažejo v razl ičnih oblikah, na primer kot spodbuda produkcije, menjavanje vrstne zastopanosti v rastlinski
združbi in kot spremembe v obliki rastlin in njihovega
razmnoževanja.
Gozdne vrste glodalcev pogosto izbirajo poganjke
dreves in njihove mladike zaradi visoke hranilne vrednosti. Posledice obžiranja so vidne v zmanjšani produkciji, zaostajanju v rasti ali propadu rastline. Navajamo
nekaj primerov iz Haywarda in Phillipsona (1979).
Z merjenjem višine mladih dreves v okolici Moskve
sta ugotovila, da so obžrte drevesne mladike v rasti
zaostajale za nepoškodovan imi za okrog 20 %. Nepoškodovane mladike javorja Acer negundo so zrasle v
višino povprečno 123 cm, povprečna višina mladik,
ki so jih obžrle poljske volubarice Microtus arvalis,
pa je znašala 105 cm. Podobno zaostajanje v rasti sta
opazovala tudi pri brestu Ulmus pinnato-ramosa; nepoškodovane mladike so merile povpre čno 123 cm, obgrižene pa 105 cm.
Pri ugotavljanju škode na topolu Popu/us nigra,
vrbi Salix purpurea in jelši Alnus glutinosa, ki jih je
povzročila sibirska volubarica Micro/us oeconomus, je
bilo ugotovljeno 48-67% poškodovanih dreves. 6-7 %
dreves je odmrl o zaradi neposredne aktivnosti voluharic.
Drevesne mladike so veliko ob čutlji vejše na obžiranje kot odrasla drevesa, prav tako je pri drevesnih
mladicah večji delež odmrlih dreves kot pri odraslih
drevesih. Golley in sod. (v: HAYWARD 1 PHILLIPSON 1979) opisujejo, daje rumenogrla mišApodemus
jlavicollis uničila 78 % mladik iglavcev.
Sviridenko (v: HAYWARD 1 PHILLIPSON 1979)
je razdelil drevesne vrste v tri kategorije, glede na
škodo, ki jo na mladikah povzročajo glodalci:
l. 80-1 OO % uni čenih mladik: hrast, brest, javor, lipa
Il. 50-60% uniče ni h mladik: jesen, jerebik.a
III. 0-20% uničen i h mladik: leska, češnja

Poleg neposrednih in trenutnih škod drevja, predvsem mladja, so pomembne škode z vidika dolgoročne produkcije ekonomsko pomembnejših vrst lesa in
sadnega drevja. Po izra čunih Tahona (v: HAYWARD
1 PHILLIPSON 1979) je veliki voluhar Arvicola terres/ris zaužil 3% biomase hruške, obžiralje predvsem
koreninski sistem. Po zaužitju 2 kg tkiva se je to izrazilo
v približno 500 kg manjšem donosu drevesa v celotnem rodnem obdobju. V primeru bukovega nasada so
izračunali, da zaužitje 2 kg tkiva (predvsem korenin)
rezultira v približno 6 ton zmanjšani ekonomski produkciji lesne mase.
Za gozdne vrste dreves je precej dobro poznan delež
semen, ki ga za užij ejo mali sesalci. Predvsem glodalci
so izraziti potrošniki semen in tako neposredno vplivajo na regeneracijo gozda. Radvanyi (v: HAYWARD
1 PHTLLIPSON 1979) je ugotovil, da so mali sesalci
zaužili 47 % semen smreke Picea glauca v gozdu,
kjer je bila njihova gostota samo 15 živali na hektar.
Abbot (v: HAYWARD 1 PHILLIPSON 1979) je z
eksperimentom ugotovil, da je vrsta gozdne voluharice Clethrionomys gapperi zaužila pri bl. 232 borovih
semen na dan. Večina raziskovalcev je mnenja, da je
regeneracijska sposobnost gozda zaradi izgube semen
v negativnem odnosu s številom glodalcev. Zbukov (v:
HAYWARD 1 PHTLLIPSON 1979) je odnos med števi lčnostjo hrastovih poganjkov in prisotnostjo glodalcev
prikazal s spodnji mi številkami (preglednica 4).
Glodalci so očitni potrošniki semen, kljub temu pa se
nekateri raziskovalci ne strinjajo z izrazito negativu im
odnosom med količi no zaužitih semen in regeneracijo
gozda. Mnenja so namreč, da drevesa v svojem dolgem
življenju proizvedejo enormne ko ličine semen, večina
semen pa nima niti najmanjših prostorskih možnosti
za rast in razvoj v drevo. Glodalci s svojo aktivnostjo
prenašajo in s kl ad i šč ij o semena, na ta n ačin pa tudi
sodelujejo pri širjenju posameznih drevesnih vrst.

Podatkov o razmerjih med škodami na mladikah,
kij ih povzročijo glodalci, žuželke in gtive, ni mnogo.
Dinesman (v: HAYWARD 1 PHTLLIPSON 1979) za
okolico Moskve navaja vrednosti, predstavljene v preglednici 3.

Vloga malih sesalcev kot sekundarnih porabnikov v
ekosistemu ni tako dobro raziskana, kot je znan njihov
vpliv na primarne producente.
Številni gloda Ici uživajo hrano rastlinskega in živalskega izvora, v tem primeru govorimo o omnivorih.

MALI SESALCI KOT SEKUNDARNI PORABNIKI

Preglednica 3: Delež poškodb na mladikah dreves zaradi glodalcev ter žužel.k in gliv (povzeto po Haywardu in Phillipsonu, 1979,
str. 165)
Delež poškodb
Drevesna vrsta
Gostota mladik v začetku
Gostota mladik na
Delež poškodb
pomladi (niha)
koncu jeseni (niha)
zaradi glodalcev
zaradi žuželk in gliv
Gaber Carpi11us sp.
20.000
4.600
32
18
44
Javor Acer sp.
7.200
1.660
25
Hrast Ouercus sp.
8.800
2.800
41
27
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Pregled nica ~: Število hrastovih poganjkov ob različnih letinah

glede na prisotnost glodalcev (povzeto po Haywardu in Phillipsonu, 1979, str. 166)
Letina želoda
Stevilo poganjkov na hektar
Brez !!lodalcev Ob orisotnosti !!lodalcev
Zelo slaba
280
138
Slaba
1.880
920
Srednia
9.870
4.830
Dobra
10.8600
52.900

V večini študij o izbiri hrane je poudarjen vpliv herbivomosti in granivomosti, delež kamivorije paje nizek.
Ocene o izbiri hrane gozdne voluharice Clethrionomys
glareolus in rumenogrle miši Apodemus flavicollis pripisujejo nizek delež izbiri hrane živalskega izvora. Pri
hrani gozdne voluharice so ugotovili, da je bilo samo
2,6 % hrane živalskega izvora, pri rumenogrli miši
pa je bil ta delež 4,3 %. Vendar se deleži posamezne
vrste hrane močno spreminjajo glede na letne čase in
trenutno ponudbo hrane.

stonoge
žuželke
kočiči

pajkovci

Skica 1: Položaj malih sesal-

zelene rastline in njihovi plodovi

PRIMARNI PROIZVAJALCI

Slika 1: Rumenogrla miš (Apodemusjlavicol/is) je najpogostejši
glodalec v alpskem gozdu na Smrekovcu (foto: F. Janžekovič)
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cev v trofičnih odnosih v
alpskem gozdu na Smrekovcu (s puščicami je prikazan
najpogostejši pretok energije)

Slika 2: Gozdna voluharica (Ciethrionom g/areolus) (foto: M.
Cerar)
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Slika 3. ~ : Kocooogi čuk (Aegoliusjimereus) in lisica (Vu/pes vu/pes) sta izrazita plenilca malih sesalcev (obe foto: M. Cerar)

Žuželke in drugi nevretenčarji so pogostejši plen
žužkojedov. Iz raziskav vsebine želodca je dobro poznana prehrana krta Ta/pa europaea. V njegovi prehrani
prevladujejo deževniki, pleni pa tudi najraz li čnej še
druge organizme. V prehrani rovk so našli polže, deževnike, pajke mokrice ter različne vrste žuželk in njihovih ličink. Rovke so še posebej požrešne in na dan
pojedo kol ič ino hrane, ki približno odgovarja njihovi
lastni masi. Prisotnost rovk je ponavadi zaželena v vseh
okoljih, ker bistveno zmanjšuj ejo števil č nost žuželk.
MALI SESALCI KOT PLEN

Mali sesalci, predvsem glodalci, so pomembna prehrana razli čn im plenilcem. V prehrani lesne sovo Strix
a/uco so najpomembnejša hrana in zasedajo okrog
90-odstotni delež. Zaradi prev laduj očega deleža v prehrani in zaradi izrazitih sezonskih nihanj v štev ilčno
sti populacije odločujoče vplivajo na reproduktivno
uspešnost sov. Več inski delež zasedajo tudi v prehrani
gozdnih zveri, predvsem kun Marles sp. (HAYWARD
1PHILLIPSON 1979, KRYŠTUFEK 1991).
Bolj ali manj znan je odnos med š tevil čnostjo plenitelja in plena. Večanje štev il čnosti plena omogoča
večjo reprodukcijsko uspešnost pleni Ica in s tem veča
nje njegove š tevilčn osti. Hipoteze o kontroli plenilcev
nad številčn ostj o malih sesalcev so v glavnem opuščen e. Reprodukti vna sposobnost malih sesalcev je
namreč tolikšna, da temu ne sledi noben plenilec. To še
posebej velja za tiste vrste glodalcev, pri katerih prihaja
do cikličnih eksplozij populacije.
ZAKLJUČEK

Glodalci in rovke so pomembni dejavniki gozdne krajine, s svojo aktivnostjo in prehranjevanjem vplivajo na
rastlinstvo, predvsem na rast dreves. Glodalci so pretežno
rastlinojedi, prehranjujejo pa se z obžiranjem korenin,
zelenih poganjkov in plodov oz. semen. Za glodalce je
GozdV 59 (2001) 7-8

znači lna izjemna reproduktivna sposobnost. V stabilnem
gozdnem sestoju s trajnostnim gospodatjenjem so populacijska nihanja malih sesalcev bolj ali manj umitjena.
Izrazito povečana števi l čnost, predvsem glodalcev, se
pojavi v različnih sukcesijskih stanjih gozda.
Rovke so pretežno žužkojede živali. Kljub redkosti
pa na račun velike porabe hrane prispevajo k zmanjševanju štev ilčnosti žuželk in k d inamičnemu ravnotežju v gozdnih habitatih, podobno kot nekatere druge
živalske skupine.
Na štev i l čnost malih sesalcev vplivajo razvojne in
gospodarske dejavnosti (lokalne poseke gozda in koridotji cest) ter pestrost gozdnih habitatov. To nakazujejo
tudi raziskave v gozdnih tipih na rastiščih divjega petelina na Smrekovcu in Peci, kjer se odraža do l goročni
vpliv pretekle rabe tal.
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Divja mačka - skrivna vrsta gozdov
Hubert POTOČN I K*. Ivan KOS**
Izvleček:
Potočnik, H., Kos, 1.: Divja mačka- skrivna vrsta gozdov. Gozdarski vestnik, št. 7-8/200 l. V slovenščini, ci t. lit. 26.
Divja mačka (Fe/is silvestris, Schreber 1775) je vrsta, ki poseljuje skoraj celotno Evrazijo ter večji del afriške celine. Podatki
o fosilnih najdbah kažejo, da je evropska divja mačka izvorno zelo stara vrsta, ki se je do danes ohranila kljub številnim okoljskim
spremembam, ki so se dogajale v tem času. V holocenu je divja mačka verjetno bolj ali manj sklenjeno poseljevala zahodno, srednjo
in del vzhodne Evrope, danes pa je območje njene razširjenosti razdrobljeno na posamezne izolirane populacije. V Sloveniji je
najpogostejša v submediteranskem in dinarskem krasu do Ljubljane. Življenjski prostor evropske divje mačke je predvsem gozd.
Dinarski gozdovi predstavljajo zaradi svoje karbonatne podlage, posledične razgibanosti in specifičnosti reliefa, ki omogočajo veliko
mikroklimatsko mozaičnost, ter velike vrstne pestrosti bistveno drugačen ekosistem, kot so ekosistemi, ki jih poseljujejo dmge
evropske populacije divje mačke. V Sloveniji so ugotovili pri samicah do 1.200 ha, pri samcih pa do 2.000 ha velike domače okoliše.
Osebki so v zimskem času pogosteje izbirali strma j ugozahodna, v poznopoletnem in jesenskem času pa tudi severovzhodna pobočja.
Takšni mikroklimatsko ugodni otoki torej omogočajo obstoj divje mačke v regionalni klimi dinarskega sredogorskega območja. Divja
mačka je samotarska vrsta, ki je prehransko v veliki meri vezana na manjše število najpogostejših vrst, ki so prisotne na določenem
območju (STAHL 1986, SARMENTO 1996).1z delnih prekri vanj domačih okolišev osebkov divje mačke z rastišči divjega petelina
na Veliki gori ter delu Goteniške gore v dinarskem gozdu lahko sklepamo, da zaradi manjše pogostosti divjega petelina le-ta ne
predstavlja pomembne plenske vrste. Parjenje divje mačke poteka od januarja do marca. V leglu so povprečno 2 do 4 mladiči , izjemoma
več. Glede na to da se je številčnost evropske divje mačke v zadnjem stoletju zmanjševala, area! njene razširjenosti pa je razdrobljen
na manjše izolirane populacije, je poznavanje biologije in ekologije posamezne populacije klj učnega pomena pri določanju ciljev
in ukrepov varstva posameznih živalskih in rastlinskih skupnosti ter njihovega življenjskega prostora ter s tem ohranjanje celotne
vrste.

Ključne

besede: divja mačka, Fe/is silvesfl·is, ekologija živali, area! razširjenosti, ogroženost, gozd, Dinaridi, Slovenija.

Izvor in razširjenost

Divja mačka (Fe/is silvestris, Schreber 1775) je
vrsta, ki poseljuje skoraj celotno Evrazijo ter večj i del
afriške celine. Kljub njeni široki razširjenosti pa je
vrsta, ki jo še vedno zelo slabo poznamo. Podatki o
fosilnih najdbah kažejo, da je evropska divja mačka
(Felis silvestris silvestris) najstarejša oblika divje
mačke (Fe/is silvestris), ki se je razvila iz predniške
Martellijeve mačke (Fe/is lunensis) pred približno
250.000 leti. Molekularne analize nakazujejo, da je
afriška oblika divje mačke, nubijska mačka (Fe/is silvestris lybica), izšla iz evropske oblike šele pred 20.000
leti (RANDI 1RAGN11991). To potrjuje tudi dejstvo,
da so prvi fosilni ostanki nubijske mačke znani šele s
konca pleistocena pred 20.000 leti (SAVAGE 1978).
Večina raziskovalcev divje mačke se strinja, da sta
evropska divja mačka (Fe/is silvestris silvestris) in
nubijska mačka (Fe/is silvestris lybica) le dve obsežni geografski rasi, podvrsti ene vrste Fe/is silvestris.
Genetske razlike med obema skupinama so razmeroma majhne, morfološki znaki, zlasti znaki na lobanji,

* H. P., univ. dipl. biol., BF, Oddelek za biologijo, Večna pot
II I, 1001 Ljubljana, SLO, hubert.potocnik@uni-lj.si
** l. K., univ. dipl. biol., BF, Oddelek za biologijo, Večna pot
JII , 1001 Ljubljana, SLO, ivan.kos@uni-lj.si
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pa nakazujejo postopen prebod ene podvrste v drugo
(K.RYŠTUFEK 1993). Pred 4.000 do 8.000 leti naj bi
iz nubijske mačke izšla domača mačka (Fe/is silvestris catus) (CLUTTON-BROCK 1981, KITCHENER
1992). Ti podatki kažejo, da je evropska divja mačka
izvorno zelo stara vrsta, ki se je do danes ohranila kljub
številnim okoljskim spremembam, ki so se dogajale
v tem času.
Evropska divja mačka poseljuje razen Evrope še
Kavkaz in Malo Azijo. V holocenu je divja mačka
verjetno bolj ali manj sklenjeno poseljevala zahodno,
srednjo in del vzhodne Evrope, danes pa je območje
njene razšiljenosti razdrobljeno na posamezne izolirane
populacije. Najpomembnejši populaciji sta na Pirenejskem polotoku in v jugovzhodni Evropi (Apeninski in
Balkanski polotok). V srednjeevropskem prostoru je
divja mačka prisotna v manjših ločenih populacijah le
na severovzhodu Francije, delu Belgije, Luksemburga,
v Nemčiji na področju meje s Francijo, v južnem delu
Hessna ter v osrednji Nemčij i, na območju med nekdanjima Vzhodno in Zahodno Nemč ij o. Razširjenost
in številčnost divje mačke v Sloveniji je slabo poznana.
Večino obstoječih podatkov lahko dobimo v statistiki
Lovske zveze Slovenije, kjer so daljši čas spremljali
odstrel in grobo oceno spomladanske števil čnosti divj e
GozdV 59 (2001) 7-8
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mačke.

Ocena spomladanske številčnosti divje mačke v
Sloveniji se je gibala okoli 1.000 osebkov. Od leta 1949
do leta 1998 je bilo v Sloveniji evidentiranih 5.145
uplenjenih divjih ma čk. lz velikosti odstrela lahko sklepamo na pogostost divje mačke na določenem območju. Tako je največja pogostost divje mačke na novogoriškem, notranjskem, obalno-kraškem, kočevskem ,
novomeškem območju ter v Beli krajini. Najpogostejša
je torej v submediteranskem in dinarskem krasu do
Ljubljane. Prisotnost divje mačke je bila ugotovljena
na celotnem območju Slovenije, vendar so se na Štajerskem, Koroškem, Gorenjskem, Idrijskem, v Prlekiji
in Prekmurju pojavljali le posamezni osebki.

Življenjski prostor evropske divje mačke so predvsem listopadni in mešani gozdovi, po čemer se bistveno loči od nekaterih sorodnih vrst, ki žive v stepah.
Največkrat jo zasledimo v naravno razgibanib sredogorskih in gorski h območjih, sredozemski makiji
(RAGNI 1981), v obrežnih, poplavnib gozdovih velikih rek ter v nekaterih priobalnih območjih (SCOTT et
al. 1992). Ragni ( 1991) navaja, da se divja mačka ne
pojavlja v območjih, kjer je v zimskem čas u pokrovnost
s snegom večja kot 50 %, kjer je globina snega večja
kot 20 cm ter pokritost s snežno odejo daljša kot 100
dni. Skupna značilnost teh območij je tudi nizka gostota
prebivalstva ter ekstenziven način izkoriščanja naravnih virov. Dinarski gozdovi predstavljajo zaradi svoje
karbonatne podlage, posledične razgibanosti in specifičnosti reliefa, ki omogočajo veliko rnikroklimatsko
mozaičnost, ter velike vrstne pestrosti bistveno drugačen ekosistem, kot so ekosistemi, ki jih poseljujejo
druge evropske populacije divje mačke. Sredogorski
~ 200
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gozdovi dinarskega območja predstavljajo gornjo mejo
razširjenosti divje mačke . Regionalna klima tega
območja ne ustreza pogojem, ki jih omenja Ragni
( 199 1). Na osnovi analize 600 lokacij osebkov divje
mačke, določen ih z radiotelemetričnim spremljanjem,
srno ugotovili preferenco do izbire strmih jugozahodnih, v poznopoletnem in jesenskem času pa tudi severovzhodnih pobočij (graf. 1, 2). Na jugovzhodnih pobočjih se pojavljajo topla, kopna mesta, kjer je plen
pozimi lažje dosegljiv in kjer je hkrati pomemben kotitveni mikrohabitat (HELLER 1987). Takšni mikroklimatsko ugodni otoki torej omogočajo obstoj divje
mačke v regionalni klirni dinarskega sredogorskega
območja (POTOČNIK 1KOS 2000).
Prve ocene velikosti domačega okoliša divje mačke
na osnovi neposrednih opazovanj v Karpatih so bile
okrog 50 ha (LINDEMANN 1953: v: KRŽE 1988). Z
uvajanjem rad io telemetričnih metod v ekološke raziskave se je izkazalo, da so domači okoliši divjih mačk
precej večji, kot so bile prvotne ocene. Tako Fermin
( 1998) navaja velikost domačega okoliša za samice
med 350 in 1.200 ha, za samce pa med 1.200 in 4.200
ha. Podobne rezultate smo dobili tudi pri proučevanju
divje mačke v Sloveniji, kjer smo ugotovili od 300 do
1.200 ha velike letne domače okoliše pri samicah ter
do 2.000 ha velike letne domače okoliše pri samcih.
Biologija in ekologija
Divja mačka je izrazito samotarska žival (CORBETT 1979). Do pogostejših srečanj med osebki prihaja le med januarjem in marcem, v času parjenja
(CONDE 1SCHAUENBERG 1974). Pri proučevanju
divje mačke v Sloveniji smo ugotovili, da prihaja do
delnega prekrivanja letnih domačih okolišev tako med
samci kot tudi med spoloma (graf. 3). Največji delež
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Grafikon 3: Prekrivanje domači h okolišev (MCP) 7 divjih mačk
na območju Velike gore in Goteniške gore

prekrivanja sezonskih domačih okolišev (do 97 %) ter
njihovih osrednjih območij med spoloma pa je bil v
času parjenja.
Opazovanja aktivnosti divje mačke v Hartzu
(SCHUH et al. 1971, STAHL 1986) so pokazala, da se
nočna aktivnost začne kakšno uro pred sončnim zahodom ter se konča kakšno uro po sončnem vzhodu. Do
podobnih ugotovitev smo prišli tudi pri spremljanju
aktivnosti divjih mačk v Sloveniji. Osebki so bili sicer
aktivni tudi preko dneva, vendar predvsem na račun
točkovne aktivnosti, to je aktivnosti na mestu oziroma
aktivnosti na zelo majhnem območju. V večernem
mraku ali kakšno uro pred njim pa se je aktivnost osebkov povečala predvsem zaradi premikov po okolici.
Potrdilo se je, da je divja mačka v območjih s stalnimi antropogenimi motnjami pretežno nočna žival,
z vrhovoma aktivnosti na začetku in ob izteku noči
(STAHL 1986, GENOVESI 1BOlTANI 1993). Po teh
ugotovitvah ima zelo podoben vzorec aktivnosti tudi
belonoga miš (Apodemus silvaticus), ki predstavlja
pomemben delež v prehrani divje mačke.
Kot vsi predstavniki družine mačk (Felidae) je tudi
divja mačka izraziti mesojed in predstavlja najvišji
nivo v trofičnem prehranskem spletu. O prehrani divje
mačke v Sloveniji ni podatkov. V območjih, kjer ni
kuncev, v prehrani prevladujejo predvsem različne
vrste miši in voluharic, značilne za gozdni prostor
(SLADEK 1970), ptiči in zajci pa so zastopani le v zelo
majhnem deležu (STAHL 1986). Rov ke so le občasen,
priložnosten plen (SLADEK 1970). V Franciji predstavljajo mali sesalci večji del prehrane pri divji mački,
pti či in zajci pa so zastopani le s 3 % (STAHL 1986). Ti
330

podatki kažejo, daje divja mačka v vel iki meri vezana
na manjše število najpogostejših vrst, ki so prisotne
na določenem območju (STAHL 1986, SARMENTO
1996). Lindemann in Rieck (1953: v: KRŽE 1988)
sta ugotovila naslednje deleže plena v prehrani divje
mačke v vzhodnih Karpatih: miši in voluharice so predstavljale 65 %, veverice in polhi 12 %, večj i delež pa
so predstavljali še zajec, kunec, svizec s 5 %, manjši,
na tleh gnezdeči ptiči s 6% ter gozdne kure s 6,5 %. Na
območju ribniške Velike gore ter Goteniške gore smo
primerjali prekrivanje letnih domačih okolišev divjih
mačk z območji rastišč divjega petelina. Izkazalo se
je, da je prekrivanje majhno in da predstavlja le 16 %
površine od skupno 2.162 ha znanih rastišč s prouče
vanega območja. Do prekrivanja je prišlo predvsem v
robnih delih domačih okolišev proučevanih osebkov
divje mačke (graf. 4). Prekrivanje z njihovimi osrednjimi območji je bilo zanemarljivo. To potrjuje majhen
delež divje mačke kot plenilca divjega petelina, vsaj
v obdobju rastitve, ter kaže na naključnost divjega
petelina v prehrani divje mačke.

m ~lišča d Wje ~ a peteline
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Grafikon 4 : Prekrivanje rastišč divjega petelina z domačimi okoliši (95/50% verjetnost po kernel metodi) 7 divjih mačk na območju Velike gore in Goteniške gore

Divje mačke se parij o januarja, februarja in marca
(MUNTYANU et al. 1993). Haltenroth (1957) navaja
tudi drugo paritev pri škotskih in kavkaških mačkah.
Posamezna poletna legla so opazili skoraj v vseh območjih razširjenosti. Za območje Slovenije podatkov o
GozdV 59 (2001) 7-8
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poletnih leglih ni. Divja mačka spolno dozori z enim
letom, največkrat pa se pari s starim, socialno zrelim
samcem. Brejost, upoštevajoč prvi in zadnji zaskok,
traja 63 do 69 dni, v povprečju 66 dni (CONDE 1
SCHAUENBERG 1974). V leglu so povprečno 2 do
4 mladiči, izjemoma več. Ob skotitvi tehtajo od 80 do
135 gramov, vendar pa se jim zaradi izredno hitre rasti
v petem tednu teža celo potroji. Mladiči iz številčnejših
legel se razvijajo počasneje. V prvih šestih tednih med
spoloma v teži ni razlike, kasneje pa so telesno moč
nejše samičke. Šele v četrtem mesecu se teže izenačijo,
kasneje pa se samci razvijajo hitreje (KRŽE 1988). Ko
jim v sedmem tednu doraste mlečno zobovje, začno
dobivati tudi prežvečene mesne obroke. Ali pri vzreji
mladičev sodeluje samec in kako, še ni znano. Opazovanja divjih mačk v ujetništvu le izjemoma govore
o tem, da je samec po kotitvi sam ici prinašal hrano
(KRŽE 1988). V starosti 4 do 5 mesecev samica nasilno
odžene mladiče in jih tako prisili k samostojnemu življenju in vzpostavljanju lastnega domačega okoliša,
kar je verjetno gonilo disperzije pri divji mački (DE
LEUW 1970: v: KRŽE 1988).
Preživetje mlad i čev je odvisno od številnih dejavnikov, ki so bolj ali manj posledica naključij. Glede na
trofični status, ki ga zaseda divja mačka kot specializiran predator,je njihovo preživetje v začetku bolj ali
manj odvisno le od danih abiotskih pogojev ter bolezni,
ki povzročajo pogin pri mladih živalih. Skrb za mladiče
pri samicah divje mačke je verjetno ključnega pomena
pri preživetju mladičev. Kasneje, v obdobju disperzije
doraščajočih mladičev ter v času parjenja pa na preži-

Slika 1: Kotitveno gnezdo divje
Smrekovcu (foto: M. Cerar)
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vetje zaradi neizkušenosti vplivajo predvsem plenjenje
drugih plenilcev, intraspecifična kompeticija, v območjih z večjo gostoto prometnic ter gostim prometom
pa predvsem dejavnosti, povezane s človekovo aktivnostjo (PIECHOCKJ 1986, CORBETT 1979, RIOLS
1988, RODRIGUEZ 1997).
Naravovarstvena problematika
Leta 1994 je Svet Evrope v Strasbourgu pripravil
strokovne osnove o stanju populacij divje mačke in
potrebah po varovanju te vrste v Evropi in v sredozemskem prostoru. Raziskave iz različnih delov njenega
areala so dale zelo različne rezultate, kar je verjetno
posledica različnih okoljskih dejavnikov, ki vpl ivajo
tako na posamezen osebek kot na dem oziroma celotno populacijo. Glede na to, da se je številčnost evropske divje mačke v zadnjem stoletju zmanjševala, area!
njene razširjenosti pa je razdrobljen na manjše izolirane populacije, je poznavanje biologije in ekologije
posamezne populacije bistveno za ohranjanje celotne
vrste. Pri tem lahko izpostavimo naravovarstveno problematiko v zvezi z varovanjem divje mačke v Sloveniji. Križanje z domačo mačko je največji naravovarstveni problem populacij evropske divje mačke (STAHL
1ARTOIS 1994). Prihaja tudi do prenosa kužnih endemnih bolezni na divjo mačko, kar je pogost vzrok smrtnosti predvsem mladih osebkov (RAGN1 1992). V Sloveniji podatkov o interakcijah oziroma križanju divje in
domače mačke nimamo, zato bi bilo potrebno opraviti
ekološke, morfološke in genetske analize populacije
ter na osnovi rezultatov sprejeti ukrepe za omejevanje

Slika 2: Divja mačka -opremljanje z radiotelemetrično ovratnico (foto: M. Potočnik)
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penetracije domače mačke v naravno okolje, če bi bilo
to potrebno. Drobljenje, zmanjševanje in sp reminjanje ha bi tata divje mačke je drugi pomemben dejavnik
ogrožanja. Zgoščevanj e cestne infrastrukture ter večanje gostote prometa sta lahko dejavnika, ki negativno
vplivata na populacijo. Glede na to da je divja mačka
primarno vrsta, ki je vezana na gozd, je vzdrževanje
vertikalne stratifikacije in mozaičnosti gozdne vegetacije ključno za ohranjanje trofičnih razmerij in primero ib mikrohabitatov, kot so zavetišča, počivališča
in !ovne površine.
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Perušek, M.: Upoštevanje živali pri gospodarjenju z gozdom. Gozdarski vestnik, št. 7-8/2001. V s loven ščini, cit. lit. 12.
Prispevek obravnava gospodarjenje z gozdom ob upoštevanju divjih živali. V gozdno- in lovskogospodarskih načrtih so prikazana
dela za živali in njihov življenjski prostor. Delo v gozdu je v praksi še vedno usmerjeno k izboljšanju razmer v glavnem za !ovne
vrste. V gozdovih je še veliko možnosti za izboljšanje razmer za ogrožene živalske vrste, predvsem pri označevanju drevja za posek.
Te vrste živali pa so lahko merilo za sonaravno gospodarjenje.
Ključne

besede: gospodarjenje z gozdom, živali, upravljanje z divjadjo, Slovenija.

1 UVOD

Divje živali so nekoč igrale pomembno vlogo v prehrani ljudi. Človek je zatiral zveri kot svoje konkurente.
Plen je včas ih tudi iztrebil (npr. tura). Večje posege v
gozd so naši predniki izvajali, ko so krči li gozdove za
kmetijsko rabo. Do uporabe parnih strojev, motornih
žag in drugih strojev z notranjim izgorevanjemje bilo
delo v gozdu razmeroma tiho in nemoteče. Človek je
večje površine na hitro ogolil le s pomočjo ognja. Težko
dostopni predeli pa so včasi h ostali nedotaknjeni.
V prvem gozdnogospodarskem načrtu na Kočev
skem so živali omenjene predvsem kot !ovna divjad.
Po letu 1848, ko so kmetje dobili tudi lovno pravico,
je štev ilčnost večjih !ovnih vrst upadla (HUFNAGEL
1892). Takrat so iztrebili risa, populacije drugih večjih
zveri pa so bile zdesetkane. V gozdarstvu se v zadnjih desetletjih bolj upošteva tudi ogrožene živalske
vrste. Med prvimi takšnimi vrstami je bil divj i petelin,
za katerega so bila najprej predvidena konkretna dela
(ADAMIČ 1987).
Sedanji pravni predpisi urejajo tudi varstvo živalskih vrst. Zakon o gozdovih ( 1993) je v tem pogledu
zelo ekološko usmeijen in daje veliko poudarka varstvu
življenjskega okolja živali .
2 DELO V GOZDU IN ŽJVALI

2.1

Načrtno

delo v gozdu

Za gospodarjenje z gozdom so temeljnega pomena
gozdnogospodarski načrti, s katerimi se usmerja delo
z gozdom. Na vseh ravneh načrtovanja se upošteva
tudi živali in njihove življenjske prostore. Na kartah so
označeni deli gozda s poudarjeno biotopsko in Javnogospodarsko funkcijo. Novi območn i načrti in veljavni
načrti gospodarskih enot imajo večin oma ti dve funkciji

vključeni v načrte. V načrtih se od živali najpogosteje
omenja zavarovani vrsti di vji petelin in rjavi medved.
Poleg teh dveh vrst so še posebnosti, kot so črna štorkJja, kolonije sivih čapelj , orel belorepec idr. V lovnogospodarskih načrtih so navedene vrste zopet omenjene, poleg ostalih !ovnih vrst. Za !ovne vrste obstajajo precej podrobni letni načrti, kjer so predvideni
odstrel in ukrepi v lovišču za izboljšanje prehrambenih
in bivalnih razmer. Za nelovne ogrožene vrste se realno
izvede zelo malo del. Naj več subvencij za izboljšanje
življenjskega okolja p rostož i večih živali v Sloveniji
gre za vzdrževanje travnih in pašnih površin (Poročilo
o delu ZGS za leto 2000).
Manjše ogrožene vrste (iz slovenskih seznamov
ogroženih vrst) se tudi vedno bolj omenja v načrtih ter
se zanje predvideva ukrepe varovanja. Omenjene vrste
živali se upošteva pri delu z gozdom od samega odkaziJa, sečnje in spravila, izgradnje gozdnih prometnic
do izvajanja negovalnih in varstvenih del. Plodonosne drevesne vrste, npr. jere bika, brek, mokovec, divja
hruška, so bile nekdaj sistematično izrinjene iz gozda,
kasneje pa so jih začeli pasivno pospeševati s tem,
da jih niso posekali. Danes jim aktivno pomagamo
tako, da odstranjujemo glavne konkurente. Pričelo se je
nač rtno puščati votla in odm rla drevesa za divje živali.
Izgradnj a vlak je predvidena v podrobnih načrti h, kjer
so napisane tudi omejitve glede upoštevanja živali, kot
npr. čas izvedbe, oddaljenost vlake od pomembnega
biotopa (kaluža, rast išča idr.). Izvedba goj itvenih in
varstvenih del se izvaja v glavnem izven obdobja gnezdenja in poleganja ml adičev. V načrtih so tudi časovne
omejitve izvajanja sečnje in spravila v posameznih
predelih gozda zaradi večji h poškodb spomladi in prav
tako tudi zaradi preprečevanja motenj živali (npr. divji
petelin, Ij avi medved) ter pozimi v zimovališč ih jelenjadi.

• M. P., univ. dipl. inž. gozd., ZGS, OE Kočevje, Rožna ul.
39, 1330 Kočevje, SLO
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2.2 Presoja dela z gozdom in divjadjo z vidika
upoštevanja živali

Trenutna usmeritev gozdarstva glede upoštevanja
živali je na dobri poti, vendar je premalo usmerjena
k ohranjanju in pospeševanju ogroženih vrst. Gospodarjenje z gozdom v splošnem pospešuje generaliste
oziroma vrste s širokimi nišami. Specialisti so ostali
večinoma le v manj izkoriščanih gozdovih, gozdnih
rezervatih ali le v optimalnih ekoloških nišah.
Delo revimega gozdarjaje večinoma osredotočeno
na označevanje drevja za posek in upoštevanje najpogostejše lesnoproizvodne funkcije. Odkazovalci si s
pomočjo načrta enote in v njem predvsem z usmeritvami za gospodarske razrede usmerijo delo v oddelku.
Določijo načrtovalne in negovalne enote. Dobro izdelane usmeritve vodijo načrtovalce do cilja. Etat se najlažje doseže z odkazilom debelih dreves, odmrlih dreves,
dreves s poškodbami, oslabelih dreves ter z izbiralnim redčenjem debeljakov. Pri tem se pojavijo dileme
ekološko-ekonomske narave:
-Posamezna stara debela drevesa so običajno slabše
kakovosti (npr. gniloba in rdeče srce pri bukvi). Cena
sortimentov takšnega drevja je nizka in mnogokrat
ne pokrije stroškov sečnje in spravila. V primeru, ko
omenjeno drevje ne moti sosednjih dreves in ko naš
cilj ni obnova, se lahko odločimo, da takšno drevje
pustimo do naslednje sečnje ali pa posamezna drevesa celo za vedno v gozdu. Z vidika biotske pestrosti
je to zelo pozitivno. Zaradi primanjkovanja kubikov
pri odkazilu ali želje lastnikov pa se takšna drevesa
pogosto označi za posek.
-Drevesa, napadena s podlubniki, se mora hitro sanirati, medtem ko pri odmrlih drevesih, kjer so podlubniki že izleteli, preverimo kakovost lesa. Ob zaseku
se ugotovi, ali je les kakovosten, in se drevo označi
za posek, če pa les ni kakovosten, se drevo pusti za
divje živali.
-Poškodbe na drevju so običajno posledica sečnje,
spravila, ujm in izdelave prometnic. Les napadejo
glive, zaradi česar ptice lažje izdolbejo dupla. Cena
poškodovane hlodovine je običajno nizka. Zopet se
pojavi vprašanje smiselnosti odstranitve iz gozda.
Manjše poškodbe večina drevesnih vrst zaceli, zato
iz sanitamega vzroka ni potrebno označiti drevesa
za posek. Kljub temu je to mnogokrat dober razlog
označitve za posek.
-Redčenje debeljakov je včasih premočno. Odkazovalca vodijo izbranci in odkazuje glavne konkurente,
poleg tega pa še predebela, odmrla in poškodovana
drevesa. Sklep krošenj se razrahlja. Posledica tega je,
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da imamo veliko presvetljenih debeljakov. Kasneje se
razraste grmovni ali pa polnilni sloj. Mnogim živalim
specialistom tako primanjkuje dupel, odmrlega drevja
in specifičnih razmer (vlaga ipd.) v sklenjenih sestoj ih.
Pri izbiri drevja za posek v debeljakih je potreben bistveno bolj diferenciran pristop. Ločiti moramo mlajše
debeljake, kjer šibko izbiramo ali svetlitveno redči mo,
od debeljakov, kjer ohranimo tesen sklep (PAPEŽ et
al. 1997) - tu ne posegamo lahko dvajset ali več let,
ter debeljakov, katere uvajamo v obnovo. Obenem
bomo tudi zmanjšali stroške, saj je pobiranje posameznih sušic brez gospodarsko škodljivih podlubnikov drago.
-V redkih neodprtih in nedostopnih gozdovih s težkimi spravilnimi razmerami (ročno, konjsko) tremitne sestojne razmere ustrezajo nekaterim ogroženim
živalskim vrstam. Draga gradnja gozdnih prometnic
je lahko vprašljiva, zato je v teh primerih potreben
razmislek, ali posegamo v takšne sestoje manj pogosto, in to z ročnim ter konjskim spravilom in prilagojenim gospodarjenjem (le ekonomsko visokovredni
sortimenti) z nizkim etatom, ali pa osnujemo zatoči
šče (ekocelice) ter dele gozda prepustimo naravnemu
razvoju. Za takšne dele gozda pa bi bili dobrodošli
podatki o prisotnih ogroženih vrstah živali, da imamo
potem dodaten argument za drugačen pristop.

Pivka- siva žolna (Piws canus) (foto: M. Perušek)
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V dostopnih zasebnih gozdovih je prisoten še Jastnik, ki bolj ali manj vpliva na odločitev gozdarja.
Lastnike so v preteklosti gozdarji in kmetij ci učili, da
»gnila drevesa« niso v ponos dobremu gospodarju.
Vsak vzoren gospodar je najprej iz gozda odstranil
odmrla in votla drevesa. Danes nova miselnost o vlogi
votlega in odmrlega drevja postopoma prihaja tudi med
lastnike gozdov.
V manj odprtih, nedostopnih gozdovih in v gozdovih, kjer je majhen interes lastnikov za delo z gozdom
(ostareli, solastnina ipd.), paje razvoj gozdov pogosto
prepuščen naravi. Nižinski gozdovi v okolici naselij ter
dostopni, pretežno enovrstni gozdni kompleksi (npr.
srnrekovi, bukovi, borovi) so močneje lesnoproizvodno izkoriščani in biotopska funkcija je pogosto manj
upoštevana. V nižjih nadmorskih višinah je običajno
več vrst živali (generalistov) in hkrati močnejše izkoriščanje lesne mase ter s tem manj debelega, votlega
in odmrlega drevja (ni specialistov).
Izvajanje nege od maja do julija v mladju in predvsem v gošči negativno vpliva na gnezdeče ptice pevke.
Sečnja lubadark v spomladanskem obdobju moti živali
pri reprodukciji. Če pa žarišč in posameznih lubadark
ne sani ramo, se lahko pojavi večja gospodarska škoda.
V primeru, da ostanejo, pa je to za nekatere vrste specialiste ustrezna ekološka niša.

Šoja (Garrulus glaudarius) (foto: M. Cerar)
Sečnja in spravilo lesa vnašata v gozd ogromno
hrupa. Nanj so občutlj ive nekatere večje vrste z večjo
ubežno razdaljo. Sečnja votlih dreves spomladi vpliva
na nekatere ogrožene ptice in sesalce. Zaradi hrupa,
podiranja in vlačenja so prizadete tudi talne gnezdilke.
Sanacija zaradi ujm poškodovanih gozdov pogosto
poteka spomladi, saj večina ujm pustoši pozimi. Spomladi paje občutljivost gozdnega ekosistema naj večja .
Ustrezno odkazilo, gojitvena dela, posek in spravilo v
pravem času in na primeren način pa lahko pomagajo
ogroženi vrsti (PERU ŠEK 1ZEILER 2001 ).
Lovno gospodarjenje pospešuje !ovne vrste, in sicer
srnjad, jelenjad, divje prašiče , gamse, medvede, fazane
idr. Ob tem prihaja do direktne ali indirektne konkurence, plenjenja, priskledništva in drugih za ogrožene
vrste negativnih medvrstnih odnosov. Lokacije lovskih
objektov so lahko neustrezne. Krmišča so velikokrat v
gospodarsko slabših gozdovih, kijih porašča grmovje
in slabše kakovostno drevje. Tu pa je lahko prebivališče
ogroženih vrst, npr. gozdnega jereba. Solnice v bližini
mlak in kalov negativno vplivajo na dvoživke in druge
živali zaradi spiranja soli v vodo. Spomladi obiskane
preže, postavljene v bližini gnezd redkih in občutlj ivih
vrst z veliko ubežno razdaljo, lahko pomenijo znatno
motnjo. Motnje povzročajo tudi lovska in druga strelišča v bližini vodnih in drugih pestrih biotopov.

3 KAKO V PRIHODNJE?

Odmrlo drevje j e pomembna sestavina habitatov redkih m
ogroženih vrst gozdne favne (foto: M. Čas)
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Pri gozdnogospodarskem načrtovanju moramo že
na območni ravni določiti najprimernejša območja za
posamezne vrste in predpisati ukrepe, kako doseči v~ti
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Preglednica: Vrste ptic s seznama za določanje posebnih zavarovanih območij, ki so vezane na gozdno krajino
Zap št.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
lO.
IL
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2l.
22.
23.

Vrsta ptice
črna ·Štorklja Ciconia nigra
sršenar Pernis aoivorus
belore!leC Haliaetus a/bicil/a
mali klinkač Aquila oomarina
planinski orel Aauila chrvsaetos
sokol selec Falco peregrinus
gozdni jereb Bonasa bonasia
ruševec Lyrurus tetrix
divji petelin Te/rao urogallus
velika uharica Bubo buba
mali skovik G/aucidium passerinum
kozača Strix uralensis
koconogi čuk Aego/ius.fimereus
podhuika Caorimu/gtls europeus
zlatovranka Coracias garrulus
pivka Picus canus
črna žolna DrvocQJEIS mm·iius
sirijski detel Dendrocopus syriacus
srednji detelDendrocopus medius
belohrbti detel Dend1: /eucotus
triprsti detel Picoides tridactylus
mali muhar Ficedula parva
belovrati muhar Ficedu/a albicollis

(ali vrstam) primeren habitat. To lahko dosežemo z
večjim posekom ali s prepuščanjem naravnemu razvoju, ponekod pa tudi z drugimi ukrepi (KRAJČIČ 1
GROZNIK ZEILER 200 l ). Težava pa je, ker za mnoge
vrste nimamo tako dobrih informacij o razširjenosti,
kot je to izdelano za divjega petelina (ADAMIČ 1987,
ČAS 1999).
Pri delu v gozdu in z gozdom je glede upoštevanja
živali potrebno razširiti znanje med strokovne delavce,
lastnike gozdov in širšo javnost. Terenske gozdarje
je nujno seznaniti z ogroženimi vrstami in njihovimi
življenjskimi prostori. Podrobnejše ukvarjanje s posameznimi vrstami paje bolje prepustiti strokovnjakom.
V gojitvenih načrtih je potrebno paziti na zavarovane
vrste, evidentiranje debelejših sušic in še živih dreves
z dupli ter zagotovitev deleža odrnrle biomase, ki ga
predvideva Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. L RS, št.
92-3942/00).
Eden izmed zelo dobrih bioindikatorjev stanja v
gozdu so ptice. Ptičja direktiva EU (WBD) omenja
vrste, ki so ključne za iz l očanje posebnih zavarovanih
območ ij (Special Protection Areas). Te redke vrste so
s svojimi zahtevami glede življenjskega okolja lahko
vodilo za delo v gozdu. Obenem so vse te vrste na
Rdečem seznamu ogroženih ptic Slovenije (BRAČKO
et aL 1994) in so večinoma dobre indikatorske vrste
(preglednica). Polovica od teh gnezdi v drevesnih
duplih.
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Običajno prebivališče

gozd, gozdni rob
gozd. gozdni rob
gozd, jezero, reka
gozd, gozdni rob
stene, gozd
stene, gozd
raznomeren gozd
gozdna meja
star gozd poseke
stene, gozd
iglast, mešan gozd
star gozd poseke
star gozd
hrastov gozd
gozdni rob
gozd, gozdni rob
star gozd
gozdni rob
hrastov star gozd
star listnat, mešan gozd
star iglast, mešan gozd
sklenjen gozd z dupli
sklenjen gozd z dupli

Lokacija gnezda
debelo drevo
debelo drevo
debelo drevo
debelo drevo
stene. drevo
stene
na tleh
na tleh
na tleh
stene
duplo
polduplo
duplo
na tleh
duplo
duplo
duplo
duplo
duplo
duplo
duplo
polduplo
duplo

Vrste, ki so prebiva!ke starega gozda, pospešuj emo
s primerno tesnim sklepom drevesnih krošenj ter z
ustreznim deležem debelega in votlega drevja (žolne,
muharji), večje vrste ptic, kot so ujede in črna štorklja, pa s posameznimi skupinami debelega visokodebelnega drevja ali celo posameznih dreves. Moč
nejši posegi v gozd pa so namenjeni vrstam, ki potrebujejo gozdni rob, poseke ali razgibano sestoj no zgradbo
(kozača, gozdne kure idr.).
Z ohranjanjem biotopov za omenjene vrste ptic
pospešuj emo in ohranjamo življenjske prostore večine
drugih redkih in ogroženih vrst živali, gliv, rastlin itd.
Poleg ptic so pomembne dvoživke, še posebej na karbonatni podlagi, kjer so nadzemne vodne površine
redke. Tu moramo paziti tudi na podzemne površine, da
ne pride do onesnaženja in propada podzemne favne.
Manjšim ogroženim vrstam sesalcev (npr. netopirji) pa
pomagamo z ohranitvijo dreves z dupli.
4 ZAKLJUČEK

Danes živali upoštevamo na vseh ravneh načrtova
nja. Pogosto stara miselnost in ozek interes lastnika
po zaslužku ali celo širše družbe preprečita izvedbo
zastavljenih ciljev. V gozdu se tudi zelo težko preverja uspeh tovrstnih ukrepov. Monitoringi so relativno
zahtevni zaradi velike in težko pregledne površine.
Gozdarji na terenu imajo relativno slabo tovrstno izobrazbo. Naloga javne gozdarske službe je, da izobrazi
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terenski kader na področju pomembnejših in opaznejših živalskih vrst, kar mu nalaga tudi Pravilnik o varstvu gozdov (2000). Naravovarstveno delo za živalske
vrste v gozdu je sedaj usmerjeno bolj k večj im vrstam
(npr. zveri, parklja1ji), premalo pa k vrstam znotraj
sestoj ev, ki večinoma zahtevajo več starega, odmrlega
in votlega drevja ter tesnejši sestoj ni sklep. Z ustreznim
načrtova nj em in odkazilom v vsaki negovalni enoti,
predvsem v razvojnih fazah debeljaka in pomlajenca, bi
verjetno lahko ohranili večino vrst z ustreznejšo prerazporeditvijo, ponekod pa tudi z zmanjšanjem etata.
Cilj nam mora biti, da ohranimo viabilne populacije
ključnih, indikatorskih in drugih vrst, pomembnih za
funkcioniranje ekosistema (KRYŠTUFEK 1999), in
obenem dobimo ciljne sortimente iz gozda. To pa zabteva usklajeno gospodarjenje v smislu prepletanja biotopske in lesnoproizvodne funkcije. Gledanje na gozd
mora biti ekološko in hkrati ekonomsko. Možen etat bi
moral biti poleg količine tudi bolj kakovostno usmerjen v razvoj ni fazi debeljaka in pomlajenca. V zasebnih gozdovil1 moramo subvencije preusme1iti v odkup
dreves na panju (drevesa z dupli, sušice idr.), da omogočimo preživetje ogroženim vrstam ter zanje osnujemo zatoč išča (ekocelice), v katerih lahko usmerjeno
gospodarimo za ciljno vrsto ali pa prepustimo dele
gozda naravnemu razvoju, če to ustreza ciljnim ogroženim vrstam.
5 POVZETEK
Divje živali so nekoč ljudje lovili predvsem zaradi
lastnega preživetja. Vedno močnejši vplivi na okolje
in pos ledično na populacije živali so zahtevali načtien
pristop. Z gozdnogospodarskim načrtovanjem se je
začelo usmerjati najprej !ovne vrste, kasneje pa tudi
ukrepe za izboljšanje razmer za zavarovane redke vrste.
Tu sta poudarjeni biotopska in lovnogospodarska funkcija. Pospešuje se plodonosne drevesne vrste, pušča
drevje z dupli in sušice. Gozdnogospodarski in lovskogojitveni načrti natančneje obravnavajo lovno divjad.
Od zavarovanih vrst sta najpogosteje omenjeni vrsti
divji petelin in rjavi medved. Glede živalskih vrst so
načrti dobra podlaga za ukrepanje. Na terenu se večino
subvencioniranih del izvede za pospeševanje !ovne divjadi. Pri označevanju drevja za posek nastanejo dileme
ekološko-ekonomske narave, saj se odkazuje drevesa
z večjo biotsko vrednostjo in slabšo ekonomsko.
Naravnemu razvoju prepustimo nekakovostna, debela,
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odmrla in poškodovana drevesa, saj z njihovo odstrani tv ijo prezgodaj odpiramo sestoj ni sklep ter z njihovo
sečnjo in spravi lom omogočimo nastanek novih paškodb. V težje dostopnih predelih s pragozdnimi znač i l nostm ij e smiselno izloč iti zatoči šča (ekocelice) za
nekatere ogrožene vrste živali. V zasebnih gozdovih je
velika pestrost lastnikov in s tem tudi sestoj ev. Problematični so enovrstni sestoji (npr. smreke, bora, bukve)
brez sušic, podrtic ali dreves z dupli. Najpomembnejša
naloga je izobraževanje na tem področju , od strakovnih delavcev, lastnikov gozdov do širše javnosti. V
gozdovih moramo pri delu bolj upoštevati specialiste
- bioindikatmje. V ta namen so zelo dobre nekatere
ogrožene vrste ptic, predvsem iz skupin ujed, sov, gazdnih kur, žoln in muharjev. Naš cilj morajo biti viabilne
populacije ogroženih vrst, s katerimi načrtno gospodarimo. Intenzivno gospodarjenje z ogroženimi živalskimi vrstami moramo v zasebnih gozdovih pospešiti
tudi s subvencijami .
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odmevi
Ponovno o kontrolni metodi v gozdnogospodarskem

načrtovanju

Odmev na pri spevek
V Gozdarskem vestniku št. 5-6/2001 navaja dr.
Franc Gašperš ič v članku z naslovom Ponovno o kontrolni metodi v gozdnogospodarskem načrtovanju svoje
poglede in pripombe na Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogoj itvenih načrtih (v nadaljevanju Pravilnik), zlasti na sistem gozdnogojitvenih ciljev in optimalnih modelov gozda. Dr. Gašperšič meni, da uveljavljeni sistem optimalnih modelov gozda ter časovno
opredeljenih gojitvenih ciljev gozd obravnava statično ,
kar je za usmerjanje njegovega razvoja neprimerno;
nujno je po njegovem v ta namen uporabljati v preteklosti uveljavljene gozdnogojitvene cilje, ki časovno
niso definirani in so primerno vodilo za delo z gozdom.
Ponovno nasprotuje tudi enotnemu gozdnogojitvenemu
cilju za gospodarski razred (skupaj za državne in zasebne gozdove).
Kljub obsežnemu članku je mogoče nanj odgovoriti
dovolj kratko, saj je dr. Gašperšič glavni del prispevka,
ki zadeva modele in časovno opredeljene dolgoročne
gozdnogojitvene cilje, oprl na nekaj svojih to gih predpostavljenih sodb o modelih in gozdnogojitvenib ciljih,
kot jih opredeljuje Pravilnik, večj i del teoretičnih pojasnjevanj pa je posvetil dokazovanju dinamičnosti gozdnega ekosistema, ki naj bi ga gozdnogospodarsko
načiiovanje upoštevalo.
Celotno razlago neprimernosti sistema uveljavljenih modelov in ciljev dr. Gašperšič zasnuje na treh
namišljenih predpostavkah:
l. modeli so tehni čni pojem in (zato?) gozd obravnavajo statično,
2. stati čni so tudi časovno opredeljeni gojitveoi cilji,
3. s časovno neopredeljenimi gojitvenimi cilji je
mogoče preverjati uspešnost razvoja gozdov,
medtem ko s časovno opredeljenimi to ni mogoče.
Za začetek naj navedem, da ključ ni v poimenovanju
in obliki ciljev in modelov, ampak v načinu njihove
uporabe.
Razlogi za oblikovanje sedanjega sistema ciljev
in modelov
Odveč je razpravljati o pomembnih razvojnih korakih gojenja gozdov in gozdnogospodarskega načrto
vanja na Slovenskem v preteklih desetletjih in tudi dlje
v preteklosti, vendar je treba resnici na ljubo priznati,
da je v pogledu praktičnih rešitev zlasti gozdnogospodarsko načrtovanje v osemdesetih letih zašlo v težave,
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lahko rečemo tudi v slepo ulico, iz katere vodilni strokovnjaki, vključno z Oddelkom za gozdarstvo pri BF,
več kot desetletje niso uspeli pokazali poti oziroma dati
ustreznih odgovorov. Pravilnik o gozdnogospodarskem
načrtovanju iz leta 1987 je bil priložnost za to, vendar
je ostala priložnost neizkoriščena. Sodobnim možnostim obravnave gozdnega prostora ni dovolj odprl vrat
(verjetno je bil za nekatere ključne rešitve res za nekaj
let prezgoden), nekaterim širšim gozdarskim vsebinam
(funkcije gozdov) se je posvetil premalo, nekaterim ne
tako zelo pomembnim vsebinam (tolerancam vseh vrst)
pa se je posvetil preveč. Vodilni strokovnjaki na področju gozdnogospodarskega načrtovanja so bili tedaj
preveč neenotni, da bi lahko v sprejemljivem času prišli
do sprejemljivih rešitev. In v naslednjih letih se niso
prav nič zbližati. Tako so na primer v začetku devetdesetih let nekateri (tudi na BF) že v celoti prisegali na
ugotavljanje lesne zaloge gozdov s stalnimi vzorčnimi
ploskvami, nekateri (tudi na BF) pa o njih še vedno
niso hoteli veliko slišati (pozabljena ni bila tudi še
polna premerba), nekateri (tudi na BF) so že prisegali
na sodobne metode računalniške obravnave prostora,
drugi so v teh orodjih videli grožnjo vsebinsko ustrezne
obravnave gozdov (od tod za visokošolsko ustanovo
tudi žalostno nečastna pripomba k Pravilniku, da se z
njim uvaja tehnologija, ki ji zlasti kadrovsko še deset
let ne bomo kos). Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)
ji je bil, seveda zahvaljujoč temeljitim pripravam
od samega začetka delovanja ZGS, kos že naslednje
leto.
Vse globlja je postajala tudi vsebinska slabost konkretnega usmerjanja gospoda1jenja z gozdovi pri nas,
ki se je odražala v tem, da je bilo ob ustreznih teoretičnih i zhodiščih mnogo premalo praktičnih znanj in
nasvetov, ki bi strokovnjakom, ki neposredno delajo z
gozdom oziroma neposredno izdelujejo gozdnogospodarske načrte, omogočali lažje in tudi pravilnejše delo.
Strah pred šablonami nas je privedel v drugo skrajnost,
kjer je postal vsak splošnejši nasvet neprimeren, nevaren. Tako v strokovni literaturi ni kazalo govoriti niti
o nekih približnih proizvodnih razdobjih in pomladitvenih dobah za posamezne drevesne vrste na določe
nih rastiščih, saj je vse odvisno od sestojnih razmer,
vitalnosti, funkcij gozdov itd. - kar je seveda vse res,
vendar ne tako, da bi povsem razvrednotilo informacijo
o povprečjih. Zato tudi ni bilo nič zelo hudega, če so
bila celo med profesorji na primer neusklajena llll1enja
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o pojmovanju proizvodnega razdobja. Sestoj ne tablice
so z naraščanjem njihove kakovosti in naraščanjem
spoznanja o potrebah razmišljanja tudi po konkretnejših parametrih razvoja sestoj ev (tudi po zaslugi profesorjev z BF) sicer pri dobivale na pomenu, a kje so še
(okvirni) razvojni modeli gozdov? O tem naj bi bilo
očitno še danes nespodobno govoriti, pa čeprav stroka
ne zavrača uravnoteženosti razvojnih faz sestoj ev kot
enega od kazalcev pri presoji trajnosti. Hm, kako se že
presodi, ali so razvojne faze vsaj okvirno v ravnotežju?
Tako je s tem. Zato so nekateri gozdarji tudi pri nas že
pred zloveščim Pravilnikom razmišljali o (okvirnih)
optimalnih modelih gozda, oprtih na razvoj sestojev,
kot ga kažejo uporabne tablice. Pri iskanju ustreznih
odgovorov za konkreten sestoj model ne more veliko
pomagati, pri razmišljanj ih na višjih ravneh paje uporaben.
Optimalni modeli gozdov in gozdnogojitveni cilji

S časovno neopredeljenimi gozdnogojitvenimi cilji
se je mogoče pravilno odločati, vendar so prispevali
svoj delež k premalo dorečenim razmislekom v zvezi
z odnosom med načrtovanimi ukrepi in pričakovanim
razvojem sestoj ev. Od tod tudi veliko nelogičnosti med
cilji in načrtovanimi ukrepi pri gozdnogospodarskih
načrtih GGE in celo pri območnih načrtih, o katerih
piše dr. Gašperšič. Vsa predstava gozda v prihodnje, ki
je eno od izhodišč za razmislek o ukrepih, je bila nekje
(nedorečena) daleč_(za marsikoga v oblakih), načrtovan
etat pa naj bi bil določen konkretno in dovolj zanesljivo.
Iz zagate si se uspešno rešil samo z res poglobljenim
razmislekom (ki je moral vsekakor vključevati določene
elemente modelnega razmisleka o gozdu, sicer si glede
potrebnega razvoja sestojev v pogledu strukture razvojnih faz ni bilo mogoče oblikovati dobrega pogleda),
zelo pa je tudi pomagalo, če je bil človek po položaju
ali sicer pomembna avtoriteta ...
Upoštevati moramo, da je optimalen model gozda
le nov, dodaten pripomoček, ki načrtovanje razvoja
gozda dela preglednejše, medtem ko neposredno vodilo
razvoja gozda še naprej ostaja gozdnogojitveni cilj, ki
je po novem le časovno definiran, da lahko izdelovalec
načrta z manj nevarnosti za logično napako načrtuje
možen posek, gojitvena dela in usmeritve.
Če si nekoliko podrobneje ogledamo vprašanje
načrtovanja usmeritev in ukrepov v zvezi z drevesne
sestavo sestojev v gospodarskem razredu, moramo
ugotoviti, daje, ne glede na trenutno drevesno sestavo
sestoj ev, ki seveda določa sestavo sestojev v bližnji
prihodnosti in vpliva na drevesno sestavo sestojev v
bolj oddaljeni prihodnosti, zelo koristno, če si načrtaGozdV 59 (2001) 7-8

valec odgovori na naslednji dve vprašanji:
l. kakšna drevesna sestava je na rastišču danega gospodarskega razreda po naravi;
2. kakšen in kolikšen odklon od naravnega stanja sme
načrtovati zaradi proizvodne funkcije in drugih funkcij, da bo v smislu trajnosti gozdnega ekosistema
gozd še deloval dovolj naravno (optimalen model
gozda).
Tudi časovno opredeljene gozdno gojitvene cilje je
ob umestnih razlogih, ki izhajajo iz razvoja
gozdov (npr. drugačen razvoj gozda od zamišljenega
zaradi ujm ali drugih razlogov) ali drugih okoliščin
(npr. spremembe v funkcijah gozdov), v prihodnje
seveda prilagajati. Nikjer ne piše, da to ni dopustno ter
da jih je treba doseči za vsako ceno. Če pa so ustrezno
postavljeni, če se gozdovi gospodarskega razreda razvijajo, kot smo pričakovali, in ni drugih spremenjenih
okoliščin, pa je tudi časovno opredeljene gojitvene
cilje nepotrebno spreminjati, kar dr. Gašperšič meni
tudi o gozdnogojitvenih ciljih, kot so se uporabljali v
preteklosti. Časovna opredelitev cilja zmanjša možnost
logične napake pri določitvi možnega poseka ter olajša
presojo načrtovanih ukrepov.
Pri tem naj poudarim, da lahko v posebnih razmerah stanja gozda določimo gojitveni cilj, ki (začasno!)
določa razvoj gozda tudi vstran od optimalnega modela
gozda. Vendar je kljub temu koristno, da si načrtovalec
razčisti predstavo o tem, kakšen gozd bi bil na danem
rastišču in ob (danes navzočih) funkcijah približno optimalen, in jo v obliki modela tudi zapiše, saj lahko
z načrtovanjem ustreznih ukrepov odklon v razvoju
gozda od želenega razvoja zmanjša na najmanjšo
možno mero, docela transparentna pa postane tako tudi
določitev gojitvenega cilja, saj je jasno, da ne gre za
nelogičen cilj, ampak da tako zahteva realnost načrto
vanja razvoja gozda.
Čez deset let bo načttovalec ves razmislek ponovil
in po potrebi svoja (ali kolegova) nekdanja stališča
korigiral. Ugotovljeno stanje gozda čez deset let mu bo
povedalo, alije potekal razvoj gozda skladno s postavljenimi cilji, ali je potekal (če je seveda lahko) v smeri
potencialno optimalno zamišljenega stanja gozda itd.
Če želimo pravilno razumeti in uporabljati optimalne modele gozdov in gozdnogojitvene cilje, ni v
njih nič statičnega, kot hoče na vsak način prikazati dr.
Gašperšič, in povsem omogočajo tudi presojo razvoja
gozda glede na postavljene cilje. Zato ni z našim delom
v temeljih nič narobe in ni v nasprotju z Zakonom o
gozdovih.
mogoče
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in orehnevi
Gozdnogojitveni cilji in lastništvo gozdov
Očitek

dr. Gašperšiča glede enotnih gozdnogojitvenih ciljev za gospodarske razrede, torej enakih ciljev za
gozdove vseh lastništev, je pač njegov oseben pogled
na to temo. Tudi v preteklosti niso bili vsi njegovega
mnenja. Pravilnik je nastajal več kot dve leti, pri njegovem nastajanju so na številnih dolgih sestankih kolegija Oddelka za gozdnogospodarsko načrtovanje, ki so
potekali vzporedno z zasedanjem Il-članske komisije,
ki jo je imenoval minister, neposredno sodelovali tudi
vodje odsekov za gozdnogospodarsko načrtovanje vseh
območnih enot. Ne bom zašel v podrobnosti. Pri tehtanju koristi in težav zaradi ločenih ciljev je pfevladala
odločitev o enotnih ciljih. Dejstvo je, da so bile, so
in bodo tndi razmere znotraj zasebnega sektorja zelo
različne. Razlika v možnostih za usmedanje gozda med
zelo drobno zasebno posestjo, kijo izpostavlja dr. Gašperšič, ter večjo zasebno posestjo (danes imamo tudi že
kar velike zasebne posesti) je vsaj takšna kot med večjo
zasebno posesti o in državnimi gozdovi. Ali potem imeti
tri cilje? Ob jasni predstavi, kam želimo peljati razvoj
gozda, ki jo kažejo optimalni modeli gozdov in gozdnogojitveni cilji, gotovo ne bomo načrtovali napačnih
ukrepov ne v gozdovih enega ne v gozdovih drugega
(in še tretjega in četrtega!) lastništva. Ponekod bo pač
približevanje ciljni podobi gozda (upoštevajoč gozdove različnih lastništev) ugodnejše, drugod morda
manj ugodno. Optimalen model gozda in (bolj neposredno) gozdnogojitveni cilj sta ustrezno vodilo za delo
z gozdom na danem rastišču v gozdovih vseh oblik
lastništva, če smo seveda pripravljeni tudi časovno
opredeljene gozdnogojitvene cilje razumeti dinamično.

Še o delu komisije za sestavo Pravilnika
Če se na koncu samo dotaknem tudi očitka glede
sestave in dela komisije ministra za sestavo Pravilnika, ki sem jo vodil, moram ugotoviti, da je minister
v komisijo seveda povabil tudi predstavnika Oddelka

za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire pri Biotehniški fakulteti (dr. Milan Hočevar). Pripombe oddelka k
osnutku Pravilnika so bile skrbno proučene tako kot
vse druge, vseh pa seveda ni bilo mogoče upoštevati, če
naj bi Pravilnik ostal vsebinsko konsistenten. Osebno
menim, daje bila komisija primerno sestavljena (sicer
je to bolj vprašanje za ministrstvo), seje so potekale
produktivno, zato smo zahtevno delo tudi uspešno zaključili.
Zaključek

S Pravilnikom smo uspešno rešili cel kup zahtevnih
razvojnih vprašanj na področju obravnave gozda in
sodobne izdelave gozdnogospodarskih načrtov, ki so se
nakopičila v preteklih letih. V nekaj letih so se rešitve
pokazale kot zelo solidne. Kot stroka in javna gozdarska služba bi bili v preteklih letih že večkrat osramočeni, če ne bi tako pogumno stopili tudi na pot tehnološkega razvoja pri obravnavi gozda. Tako pa smo v
stikih z okoljem (ministrstva, upravne enote, občine,
različna podjetja) dobili pozitivne ocene tudi za zmožnost sodobnega komuniciranja s podatki ter za sodobnost izdelkov. ZGS je v treh letih in pol po izidu Pravilnika izdelal že približno sto gozdnogospodarskih
načrtov gospodarskih enot in osnutke gozdnogospodarskih načrtov območij ter se zelo aktivno vključil v
procese prostorskega planiranja na državni in občinski
ravni.
Ob uspešnem razvoju in delu ZGS na področju gozdnogospodarskega načrtovanja v zadnjih šestih letih,
tudi ob pomoči strokovno in sodobno zasnovanega Pravilnika, se zdijo očitki dr. Gašperšiča, kot bi z obale
klical za ladjo, ki očitno uspešno pluje, da je ladja v
osnovi napačno zasnovana, zato ne more uspešno pluti
in jo je treba razsekati in potopiti. Neaktualno in neproduktivno. Načrtovalci ZGS si želimo dela, ne križarskih vojn. Aktualen sistem modelov in ciljev povsem
zadovoljuje potrebam usmerjanja razvoja gozdov.
mag. Živan Veselič
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Vesti z Zavoda za gozdove Slovenije
Gostovanje čeških parlamentarcev v Sloveniji

V četrtek, 4. lO. 2001 , so predstavniki Zavoda za
gozdove Slovenije izvedli strokovni program za delegacijo parlamentarcev Republike Češke, ki je bila na
obisku v Sloveniji.
Na kmetiji Jerneja Vodnika v Gomj i Žetini pri Poljanah so gozdarji območne enote Kranj parlamentarcem
predstavili gospodarjenje v zasebnem gozdu. Srečanja
s češkimi parlamentarci sta se udeležila tudi direktor
Zavoda za gozdove Slovenije, g. Andrej Kermavnar,
in direktorica Sklada kmetijskih zem lj i šč in gozdov
Republike Slovenije, g. Marja Majer- Cuk. Udeleženci
so se na terenu in za mizo na turistični kmetiji Andrej on
v Zgomji Žetini zapletli v živahen in zanimiv pogovor
o razmerah v gozdarstvu v Sloveniji in v Republiki
Češki. Program so zaključi li z večeijo na turistični
kmetiji Andrejon, ki sta se je udeležila tudi podpredsednik Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo državnega
zbora Republike Slovenije, g. Kramberger, in poslanec državnega zbora Republike Slovenije, g. Geza
Džuban.
Zaključna

prireditev Evropohoda 2001

V nedeljo, 30. septembra 2001 , je bil Strasbourg,
mesto s sedežem evropskega parlamenta, v znamenju
popotnikov po pešpoteh z vse Evrope. Tu je bila zaključna prireditev Evropo hoda 200 1, v kateri je sodelovalo 24 držav, med njimi tudi Slovenija. Iz 1Orazlič
nih smeri so popotniki potovali peš po Evropi v smeri
Strasbourga in s seboj prenašali evrofon, na katerega
so snemali značilnosti svojih držav.
V Sloveniji se je Evropohod začel 27. maja v
Hodošu, ko smo evrofon sprejeli od Madžarske, ter
končal21.junija na mejnem prehodu Radelj, ko smo ga
po več kot 400 prehojenih kilometrih predali Avstrijcem. Smer Evropohoda, v kateri je sodelovala Slovenija, se je pričela v Grčiji in je tekla iz Grčije čez
Bolgarijo, Romunijo, Madžarsko, Slovenijo, Avstrijo,
Nemčijo, Francijo v Strasbourg.
Zaključne prireditve v Strasbourgu se je udeležilo
okrog 10.000 ljudi iz večine evropskih držav. Udeleženci so v dolgem sprevodu iz parka v bližini evropskega parlamenta krenili po ulicah Strasbourga proti
stadionu, kjer je bila zaključna prireditev. V sprevodu
so organizatorji nosili napise z imeni držav udeleženk,
tudi Slovenije.
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Sprevod so gledalci navdušeno pozdravljali, spremljali pa so ga številni glasbeni ansambli. Predstavniki
Slovenije- pet jih je bilo z Zavoda za gozdove Slovenije, kije bil glavni organizator v Sloveniji- so zbudili
precej pozornosti, sodeč po mnogih prijaznih pozdrav ih
Sloveniji.
Na zaključni prireditvi na stadionu v Strasbourgu
sta govorila predsednik evropskega sveta in županja
mesta Strasbourg. Poudarila sta pomen Evropo hoda za
sporazumevanje in zbliževanje narodov Evrope. Zavihrale so zastave vseh držav udeleženk Evropohoda
2001 , tudi slovenska.
Srečanje

mikologov

V dneh od 30. avgusta do 2. septembra 200 lje bilo
na Rogli srečanje mikologov z mednarodno udeležbo.
Na srečanju so sodelovali tudi gozdarski strokovnjaki
Zavoda za gozdove Slovenije.
Udeleženci so si ogledali pragozd Šumik na
Pohorju. Predstavil jim ga je mag. Ljubo Cenčič iz
Območne enote Maribor. Roman Habjanič iz Območne
enote Celje, poznavalec gliv, pa je predstavil povzroč i telje trohnob v gozdovih južnega Pohorja.
Delavnica Gozdno semenarstvo in
stvo

drevesničar

V četrtek, I l . oktobra, so se v Kostanjevici na Krki
zbrali gozdarji javne gozdarske službe (Gozdarskega
inštituta in Zavoda za gozdove Slovenije) na delavnici
o gozdnem semenarstvu in drevesničarstvu. Delavnica je bila nadaljevanje lanskoletne delavnice, ki je
potekala na Rogli. Letošnjo delavnico je organizirala
Območna enota Zavoda za gozdove Brežice. Namen
delavnice je bil predstavitev ohranjanja gozdnih genskih virov, oskrba z gozdnim reprodukcijskim materialom, obravnava semenskih sestojev ter praktično
delo v drevesnici. Tematika je bila predstavljena v 5
referatih ter na terenu v semenskem sestoju doba v
Krakovskem gozdu. Delavnice se je udeležilo okrog
50 udeležencev.
Tone Lesnik
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Muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in lesarstva
Za zgornjo savinjsko dolino, ki geografsko pokriva
ob porečju Drete in zgornjem toku Savinje,
je značilna gosta poraslost z gozdovi. Dolga prometna
zaprtost, pomanjkanje velikih plodnih površin in odsotnost rudnih bogastev so narekovali svojevrsten gospodarski razvoj. Edino bogastvo doline je namreč bilo v
njenih mogočnih gozdovih, najdonosnejše dejavnosti
pa so predstavljali posek in spravilo lesa, žagarstvo, ·
splavarstvo in trgovina z lesom. Gozdarstvo in lesarstvo
sta bili torej panogi, ki sta pomenili glavni vir zaslužka
in s tem preživetja večine ljudi tega območja.
Prav zaradi teh značilnosti je med lokalnim prebivalstvom in še posebej med predstavniki strokovnih institucij že dolgo časa živela želja po zaščiti premične kultume dediščine obeh omenjenih panog. Želja je postala
resničnost februarja 2000, ko je Občina Nazarje ustanovila javni zavod za opravljanje muzejske dejavnosti. Rodil se je Muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in
lesarstva. Njegova osnovna dejavnost je evidentirati,
zbirati in dokumentirati premično kulturno dediščino s
podro čij gozdarstva in lesarstva, zbrano gradivo predstaviti širokemu krogu obiskovalcev ter na ta način
povečati zani manje in razvijati pozitiven odnos do lcultume dediščine.
V letu 2000 sta bila tako imenovana projektna skupina, zadolžena za pripravo vsebinskih gradiv ter zbiranje predmetov na terenu, in strokovni svet, sestavljen
iz strokovnjakov lokalnih gozdarskih in lesarskih institucij ter drugih strokovnih sodelavcev, ki so s svojimi
idejami sodelovali pri reaLizaciji projekta. Obširnemu
evidentiranju in zbiranju predmetov, fotografij in dokumentov na območju celotne zgornje savinjske doline
je sledila priprava in izvedba projekta stalne muzejske
postavitve.
Muzej Vrbovec, ki je dobil ime po graščini v Nazarjah, v kateri domuje, je s septembrom 2001 odprl vrata
širokemu krogu obiskovalcev. Rdečo nit, ki nas vodi
območje
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skozi stalno muzejsko razstavo, predstavlja les. Sledimo mu na njegovi poti od drevesa v gozdu do predelave v končni izdelek, ob tem pa spremljamo življenje ljudi, katerih preživetje je bilo od lesa neizbežna
odvisno. V ospredju razstave so torej ljudje, njihovo
delo in življenje, njihova povezanost oziroma odvisnost
od gozda in lesa. Razstava nas popelje v čas štarih
olcarjev, furmanov in splavarjev, v čas žagatjev, mizarjev in tesarjev. Vrnemo se v preteklost, ko je sečnja v
mogočnih gozdovih potekala samo s pomočj o sekir in
kasneje ročnih žag, ko so edino pot za spravilo lesa
iz gorskega in težko dostopnega sveta predstavljale
riže in ko se je transport do namembnih žag vršil s
plavljenjem. To je bil čas, ko je bila sečnj a omejena na
polelje, spravilo v dolino na zimski čas in transport po
vodi na spomladanske mesece, čas, ko je les potreboval
leto dni, da je prišel v roke kupca. Razstava obuja že
pozabljene dogodke, načine življenja in delovne običaje gozdnih delavcev, posveča se vlogi funnanov, ki
so jo odigrali pri spravilu lesa, na drugi strani pa se
dotakne sprememb, kij ih je v gozdarstvo prinesla gradt~a žičnic in še posebej gozdnih cest ter s tem povezano
uvajanje moderne mehanizacije. Razstava prikazuje
razvoj žagarstva od ročnega razreza lesa, preko primitivnib vodnih žag venecijank do žag na električni
pogon, raziskuje razvoj mizarstva in tesarstva v dolini,
delo in življenje mizarskih in tesarskih mojstrov.
Poseben del razstave je posvečen razvoju lesne
industrije v Nazarjah od njenih začetkov na prelomu
stoletja do razvoja GLIN-a Nazatje in njegovega
pomena za prebivalce doline danes. S tem želimo obeležiti visok jubilej industrijske predelave lesa, saj prav
letos mineva sto Jet od postavitve prve industrijske
žage ob zgornjem toku Savinje.
Razstava je namenjena širokemu krogu obiskovalcev: šolarjem, turistom, strokovni javnosti in seveda
lokalnemu prebivalstvu, ki je bilo in ostaja glavni
oblikovalec življenja in tako tudi razvoja obeh strok.
Muzejska postavitev se bo v prihodnosti dopolnjevala
z novimi predmeti in dokumenti, s pričevanji starih
gozdnih in lesarskih delavcev ter v prvi vrsti z multimedijsko predstavitvijo zgornje savinjske doline in
razvoja gozdarske in lesarske stroke. Ena glavnih nalog
muzeja pa je seveda tudi, da skrbi za redno izdajanje
strokovnih publikacij, da pripravlja tematske razstave,
da spodbuja radovednost in zanimanje pri obiskovalcih
in na ta način našo bogato preteklost posreduje bodočim rodovom.
Barbara Šoster
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Ris dela škodo bovškim

domače

-~--

ovčerejcem

Ris je po uspešni naselitvi na Kočevskem poča s i
razširil svoj življenjski prostor tudi v druge predele
Slovenije, še posebej v redko naseljene gozdne plan ote
in hribovja na severozahodu (Idrijsko hribovje, Trnovska in Banjška planota, zgomje posočje). Na Bovškem
je bil prvič opažen pred dobrimi desetimi leti. Srečanja
z risam so sicer zaradi njegovega prikritega načina življenja zelo redka, vendar njegovo stalno prisotnost potrjujejo številni sledovi (zlasti pozimi v svežem snegu) in
ostanki plena. Sprva so se nad njim pritoževali le lovci,
češ da jim bo pregnal vso smjad, škode na drobnici
pa vsaj do letošnjega leta ni povzročal; možno je tudi,
da tega bodisi nismo opazili ali pa smo jo pripisovali
medvedu. Letos spomladi smo se tako prvič prepričali ,
da tudi ris napada drobnico in lahko ovčerejcem povzroči veliko škodo.
Prvi č je 9. aprila 2001 na ograjenem pašniku Visna
dober kilometer od Bovca(!) pokončal 5 ovc; na istem
pašniku je napadel ponovno 19. apri la 2001 in tokrat
pokončal kar 12 ovc. Med 27. majem in 2. junijem
2001je na ograjenem pašniku v loški Koritnici pokončal3 ovce in l kozo, 5. julija 2001 pa na Skali l ovco. V
vseh primerih smo po značilnih poškodbah na kadavrih
pokon ča n i h živali nesporno ugotovili, da gre za risa
(pregriznjen vrat, poškodbe od krempljev na prsnem
košu, na križu in zadku). Vse živali so se pasle na ograjenih pašnikih v neposredni bližini domačij ali prestaj,
lastniki pa so čredo dnevno kontrolirali. Očitno je, da
risa bližina človeka ali naselij niti najmanj ne moti
oziroma da se zna temu zelo uspešno prilagoditi. Značilno je, da na ograjenih pašnikih pogosto pokonča več
ali celo vse živali, česar pri plenjenju divjadi ne počne;
možno je, da ga k temu spodbuja obnašanje drobnice,
ki se ob napadu v brezglavem strahu strne v čredo in
divja ob ograji ter skuša pobegniti (podobno se dogaja
tudi ob napadih medveda na drobnico v ogradah, saj
niso redki poboji 10 ali več živali). Ob prvem napadu
na pašniku Visna smo nespomo ugotovili, da je ris
napadel podnevi, pozno dopoldne, in sicer potem, ko
je lastnik čredo pregledal.
Škoda, ki jo je ris v letošnjem letu povzročil bovškim ovčerejcem,je torej kar velika; doslej je pokončal
22 živali in na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano so prizadeti lastniki vložili za dobre 3 mio
SIT zahtevkov za izplačilo odškodnine.
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Po štirih letih s i stematičnega zbiranja podatkov o
škodi, ki jo povzročata medved in ris na čreda h drobnice, ugotavljamo sledeče:
l. Bližina človeka in naselij, dnevna kontrola črede
in ograje medveda in risa ne od vračajo od napadov na
drobnico.
2. Čreda v ogradi je za oba vel iko lažji plen kot
drobnica na prosti paši; nikakor ne drži trditev izpred
nekaj let, da sta bolj nevama za živali na prosti paši
in da bodo škode manjše, če se paša omeji na urejene,
ograjene pašnike blizu domač ij in naselij. Pokazalo
se je ravno nasprotno: škode na urejenih pašnikih so
veliko večje.
3. Obe zveri napadata drobnico tudi podnevi, tako
da tudi nočno zapiranje živali v hleve ne pomaga
veliko.
Zaenkrat je edina u č inko v ita zaščita stalna prisotnost pastirja, to pa rejo drobnice precej podraži. Vse
več manjših in ostarelih ovičerejcev zato tudi zaradi
težav z medvedom in risom opušča rejo, večji rejci pa
so zaenkrat še tiho in zadovoljni z odškodninami za
pokončane živali. Vprašanje pa je, koliko časa bo
še trajalo slepomišenje s pospeševanjem reje drobnice, odškodninami in strategijo upravljanja z velikimi
zvermi na istem prostoru. Vse to namreč za domače
prebivalstvo pomeni težave, za državo pa dvakratni
strošek: prvič v obliki subvencioniranja reje drobnice,
dmgič pa v obliki odškodnin za taisto drobnico.
Iztok Mlekuž

Kadaver pokončane ovce z ZJlačilnimi poškodbami za risa:
pregriznjen vrat, poškodbe od krempljev na prsnem košu in hrbtu
(pašnik Visna nad Bovcem, 19. 4. 2001) (foto: l. Mlekuž)
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Vegetacija in funkcije ekosistemov - 44. simpozij IAVS v Freisingu
v Nemčiji
Lado KUTNAR"'
V zadnjih dneh julija in prvih dneh avgusta 2001
se je v starodavnem bavarskem mestu Freising zbralo
okoli 400 strokovnjakov s področja proučevanja flore
in vegetacije. Srečanje je potekalo pod okriljem svetovne organizacije International Association of Vegetation Science {!AVS), ki trenutno združuje preko
1.600 članov iz 83 držav sveta. Organizacijo srečanja
je prevzel oddelek za ekologijo tehnične univerze v
MUnchnu, ki ima svoje domovanje v Weihenstephanu,
predelu mesta Freising.
Združenje IAVS, ki vključuje raziskovalce flore in
vegetacije, je na 44. letnem simpoziju dalo poseben
poudarek vegetaciji kot pomembnemu funkcijskemu
elementu ekosistemov. Simpozij, kije potekal pod naslovom Vegetacija in funkcije ekosistema, se je odvijal v
naslednjih tematskih sklopih: (1) Vegetacija in fi.mkcije
ekosistemov - koncepti in ekološka te01ija; (2) Vegetacija in habitatna vloga ekosistemov; (3) Regulacijska
fi.mkcija- vpliv vegetacije na ekosistemske procese; (4)
Produkcijska funkcija- produktivnost rastlin in trofične
interakcije; (5) Informacijska funkcija - vegetacija kot
indikator okoljskih sprememb; (6) Nosi lna funkcijavegetacija v službi človeka. Omenjeni tematski sklopi
so bili razdeljeni na več podsklopov, ki so zajeli različne, bolj zak ljučene in ožje tematike, povezane z vegetacijo in ekosistemi.
V razmišUanju in prispevkih mnogih znanstvenikov se je v zadnjem obdobju za področje prou čevanja
vegetacije uveljavil izraz "ekologija vegetacije" ali
"vegetacijska ekologija" (ang. vegetation ecology),
ki predstavlja le sodobnejši izraz za "fitosociologijo"
(pri nas pogosteje uporabljen izrazje "fitocenologija")
ali za izraz ''vegetacijska znanost". Pojem "ekologija
vegetacije" posebej poudarja odnose med rastlinsko
skupnostjo in okoljem. Znotraj tega obravnava tudi
dinamiko rastlinskih skupnosti in populacij rastlin ter
interakcije med njimi.
Znanost o vegetaciji je po mnenju enega od vodilnih
mož organizacije IAVS, prof. Eddyja van der Maarela,
šla preko več zgodovinskih obdobij. V začetnem, ki
zajema približno čas med letoma 1930 in 1960, je bila
usmerjena v klasifikacijo in problematiko geografske
razšitjenosti rastlinskih združb. V obdobju po letu 1960
so raziskovalci vegetacije dajali vse večj i poudarek eko• dr. L. K., univ. dipl. inž. gozd., GIS,
Ljubljana, SLO
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logiji, k čemur je pomembno prispeval razvoj gradienine teorije in multivariantnib metod. Razvoj je bil
predvsem posledica izmenjave mnenj in sodelovanja
med evropskimi in anglo-ameriškimi vegetacijskimi
ekologi. Po letu 1970 pa lahko zaznamo porast raziskav dinamike vegetacije, ki so temeUile na trajnejših
raziskovalnih objektih in na več ponovitvah kartiranja. Ključen raziskovalni problem v tem obdobju je
bila motnja kot vzpodbuda za spremembo vegetacije.
Pomemben sestavni del proučevanja vegetacije je postalo tudi področje varstva narave. V tem obdobju je
bilo vse več raziskav biomase, hranil in energetskega
toka skozi komplekse vegetacija- okolje (ekosistem).
Po letu 1980 so pogosteje obravnavali interakcije med
vrstami, konkw·enco, interakcije rastlina - žival itd. Po
letu 1990 pa lahko raziskave vegetacije najlažje zajamemo in opredelimo v okviru raztičnih fi.mkcij ekosistemov (produkcijska, nosilna, informacijska in regulacijska vloga ekosistema). Prav funkcije ekosistemov
v povezavi z vegetacijo so predstavljale rdečo nit in
ogrodje simpozijskega dogajanja. Že številni tematski
sklopi in podsklopi simpozija so nakazali vso širino
problematike, s katero se v današnjem času ukvatja
vegetacijska znanost. Skupni imenovalec predstavljenih raziskav je bila le vegetacija oz. flora v povezavi
z različnimi ekosistemi. Vendar pa je bilo že vnaprej
jasno, daj ih je praktično nemogoče povezati v skupno
misel i11 izoblikovati vseobsegajoče zaključke simpozija. Po dntgi strani paje simpozij prinesel veliko svežih
idej in dinamičen pristop k obravnavanju vegetacije.
Simpozijsko dogajanje je bilo popestrena s spoznavanjem flore in vegetacije južnega dela Nemčije . V ta
namen je bile organiziranih kar deset vzporednih enodnevnih ekskurzij, ki so zajele zelo razli čno vegetacijo
(npr. različni tipi gozdne vegetacije, suhih travišč in
druge vegetacije v kmetijskem predelu, vegetacija v
območju poplavljanja rek, vegetacija barij in jezer).
Med udeleženci simpozija smo bili tudi 4 raziskovalci
iz Slovenije (3 predstavniki Biološkega inštituta ZRC
SAZU in 1 predstavnik Gozdarskega inštituta Slovenije).
Druženje s strokovnjaki s celega sveta je dalo obilo možnosti za spoznavanje ·najnovejših dosežkov na področju
raziskav vegetacije. Hkrati s tem pa so se odprle tudi
mnoge možnosti za nadaljnje koristno sodelovanje.
Prihodnje, 45.letno srečanje lAVS bo organizirano v
začetku marca 2002 v brazilskem mestu Porto Alegre.
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35. FORMEC 2001 v Brnu
Ma1jan LIPOGLAVŠEK*
V času od 3. do 7. septembra 2001 je gozdarska
in lesarska fakulteta v Brnu oziroma njen inštitut za
gozdno in lesno tehniko priredil že nekako jubilejno 35.
znanstveno srečanje profcsmjcv tehničnih predmetov
na evropskih gozdarskih fakultetah. Med ustanovitelji
teh srečanj je bil tudi prof. dr. A. Krivec z ljubljanske
gozdarske fakultete.
Tokratnega srečanja se je poleg prirediteljev udeležilo le 17 profesmjev (Lipoglavšek in Krč iz Slovenij e)
iz 8 držav pretežno vzhodne Evrope, kar je manj kot na
dosedanjih srečanjih. Zato pa je bil opazen preskok v
kakovosti znanstvenih referatov na dvodnevnem zasedanju. Ni bilo namreč več referatov, ki samo opisujejo
razmere v posameznih državah, ampak so vsi prikazali
rezultate raziskav. Referati, ki so jih prireditelji zbrali
v zborniku že pred simpozijem, so se dotikali vseh
področij gozdne tehnike: uspešnosti tehnoloških rešitev, preučevanja in organizacije dela, priprave dela s
pomočjo računalnika , plačila za delo, vplivov tehnike
na okolje, ergonomije. Na ergonomskem področju je
bilo govora o nevarnosti rakavih obolenj zaradi izpušnih plinov motornih žag (Avstrija), o obremenitvah
pri razv l ačevanju vrvi vitla (Norveška) in o nezgodah
v državnih gozdovih (Slovenija).
Ekskurzije ob srečanju so bile priložnost za številne
strokovne razprave pa tudi za druženj e udeležencev
iz različnih. pa vendar podobnih okolij. Najprej nas
je prvi dan zasedanja pot vodila v nižinske poplavne
hrastove gozdove ob reki Moravi južno od Brna, kjer so
nam prikazali delo traktorskih priključkov za pripravo
tal pri naravni ali umetni obnovi. Poleg pragozdnega
rezervata smo si ogledali šc lovski dvorec (sedaj hotel)
v Židlokovicah in fazanerijo.
Popoldne po zasedanju drugega dne smo se odpeUali na tridnevno ekskurzijo proti severu, skoraj do
poljske meje.
V Kiti ni smo si najprej ogledali arboretum univerzitetnega gozdarskega podjetja, kjer stoji eden od mnogih
spomenikov gozda~em in gozdu, ki so raztreseni po
vsem območju med Brnom in Blanskim. Na sedežu
podjetja so nam pokazali vitle s stolpom različnih velikosti in priključke traktmjev za pripravo tal, kijih proizvajajo in tudi uspešno izvažajo. PrirediteUi so nam
pokazali tudi centralno mehanizirana sk l adišče in žago
• prof. dr. M. L. univ. dipL inž. gozd., BF. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pol 83, 1000 Ljubljana.
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ej
spravilo bukovega lesa navzdol z večbobensi<Jm vmom
s stolpom Larix (proizvod podjetja v Kitini) na razdalji
400 m. Ob relativno manjših intenzitetah sečnje smo se
spraševali o ekonomičnosti takega spravila na strn1ih
terenih. Z zanimanjem smo si ogledali še spravilo smrekovega prostorninskega lesa z zgodovinskim, vendar
obnovljenim Lasso-kablom iz naravnega parka, ki ga še
vedno uporabljajo zaradi ekoloških omejitev v parku.
Očitno so "zeleni" in njihove zahteve zelo upoštevani.
Njihova veljava je velika zaradi napak prejšnjega sistema pri ohranjanju krajine. Prireditelji so nam pokazali
največjo evropsko elektrarno s prečrpavanjem, katere
okolju neprilagojena gradnja je povzroči l a propadanje
gozdov tik pod že prej s pašo močno znižano gozdno
mejo. Pokazali so nam tudi sa nacijo škode na gozdnih
prometnicah, kj jo je povzročilo hudo neurje leta 1997.
Naslednji dan smo si na poti nazaj v Brno ogledali še
staro, lepo ohranjeno tovarno za ročno izdelavo papirja
in lepo urejen muzej papi~a v njej. Tovarna še vedno
ročno proizvaja papir za posebne priložnosti, npr. za
urad predsednika republike, in ga uspešno trži.
Vtisi z ekskurzije in podatki, ki smo jih dobili, nam
povedo o češkem gozdarstvu naslednje:
- pri pridobivanju lesa še vedno prevladujejo klas ične
metode, ki so okolju prijazne: obseg proizvodnje, pri
kateri močno prevladujejo iglavci, se tudi v zadnjem
desetletju skladno s prirastkom počasi povečuje;
- čeprav je Češka nekaj časa slovela po dobri skrbi za
varnost in zdravje delavcev, tokrat pri delu v gozdu
nismo opazili nobenih varnostnih ukrepov, vsi delavci
so delali skoraj brez osebnih varovalnih sredstev;
- po letu 1990 se zmanjšuje obseg golosečenj in obseg
umetne obnove gozdov, umetna obnova z listavci se
je močno povečala (36 %);
- na površini 2,6 mio ha gozdov (33- odstotna gozdnatost) sekaj o 14,2 mio m3 lesa (to je na 1 ha približno
še enkrat toliko kot v Sloveniji);
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-okoli 23% gozdov so privatizirali, vendar je v državni lasti še vedno 63 % gozdov, uprava državnih
gozdov je še vedno močno centralizirana.
Sodelovanje na znanstvenem srečanju in osebni
stiki s profesorji sorodnih tehničnih predmetov so nam
dali vrsto informacij o dogajanju in razvoju tehnologije
v evropskem gozdarstvu. Ekskw·zije po Moravskem so

in prostoru
nam veliko povedale o stanju češkega gozdarstva. Tako
lahko ocenimo udeležbo na srečanju FORMEC 2001
kot koristno. Skupaj z Avstrijo smo prevzeli organizacijo naslednjega srečanj a leta 2003. Srečanja FORMEC
bodo odslej samo vsako drugo leto. Upam, da bomo
lahko leta 2003 profesorjem evropskih gozdarskih
fakultet na tehnološkem področju tudi v Sloveniji pokazali kaj zanimivega.

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
!-"rane PFRKO '"

Že dobro leto je, odkar so kmetje, kmetijske organizacije ter lastniki kmetijskih zem lj i šč in gozdov
(okoli 177.000 fizičnih oseb in nekaj manj kot 1.000
pravnih oseb) dobili enotno interesno organizacijo
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), ki
si je za svoje glavne cilje zadala zastopanje in usklajevanje interesov svojih članov, pospeševanje razvoja
kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter izvajanje promocije slovenskega kmetijstva doma in v tujini. Poleg
tega ponuja KGZS svojim č lanom tudi razvejano in
kakovostno strokovno svetovanje.
Medtem ko kmetijski del zbornice že deluje (zaposlenih je preko 800 strokovnjakov), je gozdarski del
šele v povojih. O dilemah gozdarske službe pri KGZS
Jeromel (JEROMEL 200 1) piše takole: "V procesu
sprejemanja zakonodaje in tudi pri samem nastajanju
KGZS se slišijo dvomj o potrebnosti gozdarske službe
pri KGZS - predvsem s strani zagovornikov Zavoda
za gozdove Slovenije. Poudarja se, da tudi interese
lastnikov gozdov že zastopa Zavod za gozdove. Poznavalcem razmerje seveda jasno, da inštitucija, kije postavljena in financirana s strani države, ne more dovolj
dobro braniti interesov lastnikov gozdov, še posebno,
če vemo, da je Zavod za gozdove Slovenije po Zakonu
o gozdovih dolžan zagotavljati javni interes nad gospodarjenjem in rabo vseh gozdov ter gozdnega prostora ne glede na lastništvo. Nedvomno torej potrebujemo dovolj močno, predvsem pa strokovno gozdarsko službo, ki bo lahko povezala razdrobljeno gozdno
posest in jo dostojno zastopala. Podlaga za delo gozdarske službe so vsekakor splošne naloge KGZS, ki
so zapisane v Zakonu o kmetijsko-gozdarski zbornici
in jih bo potrebno v praksi konkretizirati ter prilagajati razmeram. Nekaj teh nalog je do zdaj že opravljal
Zavod za gozdove Slovenije, zato jih bo potrebno pre-

* mag. F. P., univ. dipl. inž. gozd., Slivice, SLO
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nesti v pristojnost KGZS skupaj z nekaterimi kadri in
sredstvi."
Malce nerodna se mi zdi obrazložitev, ki na eni
strani trdi, da inštitucija, ki je postavljena in financirana od države, ne more dovolj dobro braniti interesov
lastnikov gozdov, in na drugi strani pričakuje prenos
določenih pristojnosti na KGZS (tudi postavljena od
države in financirana iz proračuna ter z obveznim prispevkom obveznih članov) skupaj z nekaterimi kadri
in finančnimi sredstvi.
pripadajočimi finančnimi

Glavne naloge gozdarske svetovalne službe
Glavne naloge gozdarske svetovalne službe pri
KGZS so naslednje (JEROMEL 200 1):
- spremljanje stanja in problematike gozdarstva ter na
podlagi konkretno ugotovljenih problemov oblikovati predloge za spremembe gospodarskega sistema
in ekonomske politike, ki bodo zagotavljali skladen
razvoJ panoge;
- dajanje pobud za spremembo zakonodaje in drugih
predpisov, ki zadevajo interese lastnikov, ter aktivno
vplivanje na proračunske postavke, ki zagotavljajo
financiranje dejavnosti v gozdarstvu; - predvsem je
to pomembno zaradi vse večj ega javnega interesa
nad gozdovi, ki močno omejuje pravice lastnikov
gozdov;
- podpora in pospeševanje sodelovanja z gozdarskimi
izobraževalnimi organizacijami ter z gozdarskimi
oziroma kmetijsko-gozdarskimi zadrugami;
- prilagajanje pogojev in zastopanje interesov lastnikov
gozdov ob vstopanju v Evropsko unijo;
- priprava subvencijskib programov in smernic za pridobivanje državnih sredstev, po vstopu v Evropsko
unijo pa tudi subvencij s strani Unije;
- pomoč pri uvajanju programov pridobivanja energije
iz biomase, izdelava projektov in svetovanje v zvezi
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Gozdarstvo v
z nabavo opreme, razvojem tehnologije ter pridobitev
ustreznih vzpodbud;
- oblikovanje ukrepov za izboljšanje delovnih razmer
v gozdarstvu; - delovne razmere v gozdarstvu so
namreč izredno zahtevne in nevarne, posledica česar
so številne delovne nesreče, preštevilne izgube življenj, hude telesne poškodbe in velika materialna

škoda;

- izvajanje enotnih ocen škod v gozdovih zaradi divjadi
in drugih vplivov, priprava potrebne dokumentacije
ter enotno zastopanje pri škodnih zahtevkih;
- strokovno svetovanje članom na področju gozdarske
mehanizacije in tehnologije; - pri lastnikih gozdov
se namreč predvsem čuti pomanjkanje poznavanja

razvoja tehnologije in mehanizacije v gozdarstvu; tu
gre seveda tako za razvoj profesionalne opreme, kijo
uporabljajo lastniki večjih površin gozdov, kot tudi
za razvoj adaptirane kmetijske mehanizacije;
- organiziranje poklicnega izobraževanja ter usposabljanja in svetovanja za izvajanje gozdnogojitvenih
ukrepov (nega, obnova, varstvo, melioracije tal in pridelava energetskega lesa);- strogi predpisi na področju izvajanja del v gozdovih zahtevajo od izvajalcev
del v tujih gozdovih določeno strokovno izobrazbo
(sekač, traktorist, žičničar ... );
- svetovanje na področju trženja gozdnih proizvodov;
-pomembno je zbiranje in posredovanje ponudbe lesa
s strani lastnikov do uporabnikov, zelo pomembno
paje potrebe kupcev oziroma trga posredovati lastnikom, saj se na osnovi teh informacij lahko odločajo,
katero drevesno vrsto ali kakšne sortimente v določe
nem trenutku poslati na trg: izredno pomembno je pri
plasiranju na trg tudi pravilno krojenje oziroma razrezovanje debla, ki se mora nujno prilagajati zahtevam
trga;
- povezovanje in zastopanje lastnikov gozdov pri izgradnji prometnic; - pri razdrobljeni gozdni posesti se
lastniki pogosto ne morejo dogovoriti o gradnji gozdnih prometnic, ki bi povezovale več parcel, zato
nujno potrebujejo nekoga, ki bi jih pri tem znal povezovati; država je preko lokalnih skupnosti na podlagi Zakona o gozdovih dolžna sofinancirati gradnjo
in vzdrževanje gozdnih cest, vendar neorganizirani
lastniki težko dosežejo zagotovitev primerne višine
sredstev za to dejavnost;
- povezovanje in pomoč lastnikom gozdov pri organiziranju strojnih krožkov in medsebojne pomoči pri
izvajanju del v gozdovih;
- zastopanje in svetovanje svojim članom pri vseh težavah, ki se bodo pojavljale na področju gozdarstva.
GozdV 59 (2001) 7-8
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Organizacija gozdarske svetovalne službe

Na državni ravni je bil ustanovljen Sektor za gozdarsko svetovanje. Na zborničnem uradu se načrtuje
zaposlitev dveh strokovnjakov, in sicer (JEROMEL
2001):

- vodje sektorja za gozdarsko svetovanje na zbomič
nem uradu, ki vodi, organizira in usklajuje delo sektorja za gozdarstvo v KGZS, zastopa zbornico na gozdarskem področju pred državo oziroma njenimi institucijami (vlado, parlamentom, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Zavodom za gozdove
Slovenije);

- vodje oddelka za koordinacijo svetovanja v gozdarstvu na zbomičnem uradu, ki koordinira svetovanje
v gozdarstvu na zbomičnem uradu in usklajuje delo
gozdarskega svetovanja v območjih KGZS.
Organizacija in naloge gozdarske službe v območju
oziroma v Kmetijsko gozdarskih zavodih (Kmetijskogozdarski zavod Celje, Kmetijsko-gozdarski zavod
Kranj, Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana, Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, Kmetijsko-gozdarski
zavod Murska Sobota, Kmetijsko-gozdarski zavod
Nova Gorica, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto
in Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj), kjer naj bi bilo

zaposlenih 68 gozdarskih strokovnjakov, pa so naslednje:
- vodja za gozdarsko svetovanje v območju KGZS, ki
vodi, organizira in usklajuje delo službe v območju in
povezuje delovanje območja z zbomičnim uradom;
- svetovalec za gozdarstvo na upravni enoti, ki opravlja
gozdarsko svetovanje na področju upravne enote ter
izvaja neposredno delo z lastniki gozdov.
Skupno

načrtuje

KGZS zaposlitev 70 gozdarskih

strokovnjakov. Po dogovoru z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom za gozdove
Slovenije pa se načrtuje s l. 1O. 2001 zaposlitev prvih
30 gozdarskih svetovalcev, ostalih 40 pa predvidoma
v začetku leta 2002 (JEROMEL 2001). Razporeditev

svetovalcev ne bo po vseh območjih oziroma upravnih
enotah enaka, ampak se bo prilagajala dejanskim potrebam, to je gozdnatosti in intenzivnosti gospodarjenja
z gozdovi.
Poglejmo si še nekaj dilem

KGZS si je svoje delo zelo ambiciozno zastavila.
Nekaj teh nalog je doslej že opravljal Zavod za goz-

dove Slovenije, veliko zadolžitev paje novih, koristnih
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in potrebnih. Je pa nekaj dilem. Če se ustavim le pri

nekaterih točkah nalog KGZS, ki so hkrati v celoti ali
deloma v pristojnosti Zavoda za gozdove Slovenije:
- Izvajanje enotnih ocen škode zaradi divjadi in drugih
vplivov ter enotno zastopanje pri škodnih zahtevah.
Zavod za gozdove Slovenije spremlja biološko rav-

storu
tovalno delo. Za to svetovanje so večinoma ustrezno
usposobljeni. Večji gozdni proizvajalci si praviloma
najdejo svoje tržne poti in trenutnim tržnim razmeram ali kupcem tudi prilagodijo čas sečnje, krojenje in
drugo. Določene aktivnosti pa tu lahko odigrajo tudi
gozdarski svetovalci KGZS.

notežje v gozdovih, spremlja razvrednotenje in poš-

Še kaj bi se našlo, kjer imajo naloge ali pa bi jih

kodovanost gozdov, zagotavlja izvedbo ukrepov za
varstvo gozdov in tako opravi pretežen del nalog iz

vsaj morale imeti tudi druge inštitucije (izobraževalne,
raziskovalne, zadruge, zavarovalnice).
Kako daleč lahko sega gozdarska svetovalna služba
KGZS in ali je ta izraz sploh primeren (svetovalec kdor z nasveti usmerja, vodi; kdor daje nasvete, strokovno mnenje)? Sodim, daje napačno prenešen iz kmetijskega dela KGZS, kjer so dejansko zaposleni svetovalci in pospeševalci. Iz glavnih nalog gozdarske
svetovalne službe pri KGZS je razvidno, da gre pri
tem predvsem za zastopanje interesov članov in njihovo povezovanje pri razreševanju določenih nalog
ali problemov ter dajanje pomoči in le v manjši meri
svetovanje. Le neko globalno svetovanje, predvsem pa
povezovanje in zastopanje interesov lastnikov gozdov,
lahko uspešno in koristno opravljajo gozdarski strokovnjaki, zaposleni v KGZS. Za dejansko svetovanje
za izvajanje gozdnogojitvenih ukrepov, usmeritev in
pogojev za sečnjo in spravilo lesa (izbor primerne ali
možne tehnologije) ter najboljšo izrabo lesa je zadolžen
revirni gozdar (in njegov nadrejeni z Zavoda za gozdove), ki prihaja v stik z lastnikom gozda ali njegovim
zastopnikom, in to na konkretnem terenu in konkretnem primeru, in ki je zaposlen v javni gozdarski službi.
Pristojnosti določajo razmejitve nalog in strokovnih
kadrov med Zavodom za gozdove Slovenije in KGZS,
medsebojno sodelovanje pa bo lahko dalo optimalne
rezultate porabnikom in bo hkrati tudi finančno racionalno za davkoplačevalce.

zgornje alineje; KGZS lahko zagotovi le enotno zastopanje pri škodnih zahtevkih.
- Organiziranje poklicnega izobraževanja ter usposabljanja in svetovanja za izvajanje gojitvenih ukre-

pov.
Poklicno izobraževanje je naloga izobraževalnih

inštitucij, svetovanje za izvajanje gozdnogojitvenih
ukrepov pa-opravi strokovnjak Zavoda za gozdove
Slovenije. Na podlagi gozdnogojitvenega načrta izda
Zavod za gozdove Slovenije lastniku gozda po predhodnem svetovanju in skupni izbiri dreves za možni
posek (konkretno v gozdu na konkretnem primeru)
odločbo v upravnem postopku, s katero se določijo:
- potrebna gojitvena dela za obnovo gozdov in nego
mladja do vključno nege letvenjaka;
- potrebna varstvena dela;
- usmeritve ter roki za izvedbo in ponovitev posameznih gojitvenih in varstvenih del;
- količina in struktura dreves za največji možni
posek;
- usmeritve in pogoji za sečnjo in spravilo lesa;
- obdobje, za katero je odločba izdana.
Zaradi gornjih usmeritev in nalog je logično, daje
Zavod za gozdove zadolžen, da skrbi za izobraževanje
lastnikov gozdov.
Zavod za gozdove Slovenije vsa opravljena dela v
gozdovih tudi spremlja in nadzira, hkrati pa vsa tista
dela v gozdovih in hudourniških območjih, ki so financirana ali sofinancirana iz proračuna, tudi prevzema.
Tudi na področju trženja, posebej še krojenja gozdnih lesnih sortimentov, predvsem pri drobnih tržnih
proizvajalcih, ki so med lastniki gozdov v Sloveniji v
večini, lahko opravijo revimi gozdarji ob izbiri drevja
za možen posek pomembno in nenadomestljivo sve-
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63 str. IO virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc. dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 24. 2. 2000
BENCHERIF, Madani Mohamed Sabri
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Pregled pripravila mag. Teja KOLER- POVH
in Filip NEBRIGIC
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Viktor Klanjšček (1918- 2001)
Nastopili so topli dnevi poletja,
pravi čas počitnic in dopustov, čas
sprostitve in nabiranja novih moči
za delo, ki nas čaka. Mi pa smo se
v nedeyo, 22. julija zbrali, in pospremili na zadnjo pot dr. Viktorja
Klanjščka in ga s krščanskim obredom položili k zadnjemu počitku na
tolminskem pokopališču .
Rojen je bil 28. avgusta leta 1918 v naselju Conki
pri Puli. Njegovi starši so kot zavedni Slovenci po
l. svetovni vojni, ko so Pulo zasedli Italijani, odšli
v Jugoslavijo, v Prekmurje. Osnovno šolo je obiskoval v Tišini, nižjo gimnazijo v Murski Soboti, višjo z
imenom Gimnazija kraljeviča Andreja pa na Ptuju. Tu
je leta 1936 maturiral. Gozdarsko fakulteto je konča l
v Zagrebu leta 1940. V letih 1940 in 1941 je služboval
v Oddelku za urejanje hudournikov v Ljubljani. Od
jeseni 1941 do aprila 1945 je bil pomočnik šefa gozdarskega veleposestva v Zircu na Madžarskem. Gozdarstvo okraja Tolmin in Idrija je vodil od maja 1945 do
leta 1947. V letih 1948 in 1950 je delal na Ministrstvu
za lesno industrijo v Ljubljani. Nato je bil premeščen
na mesto šefa Sekcije za pogozdovanje Krasa v Bovec.
Tam je delal dve leti. Od leta 1953 do 1975 je bil
direktor Soškega gozdnega gospodarstva Tolmin. Do
leta 1979 je bil vodja projektivnega oddelka pti SGG
Tolmin. Upokoj il seje leta 1980. Nato je bil svetovalec
generalnega direktorja Lesnine. Od leta 1981 do 1984
se je reaktiviral in kot direktor vodil lesno-industrijski
kombinat Buyo v Abidžanu v Afriki (pridobivanje lesa,
žaga, furnir, vezane p l ošče).
K nam v Tolmin je prišel v dn1 gačne kraje, med
drugačne ljudi, kot jih je do takrat poznal. A njegova
razgledanost, ustvarjalnost, pronicljivost in svetovljanstvo intelektualca so mu omogočali takojšnjo vključitev
v tolminsko življenje.
Sreča l i smo ga tudi na področju kulture, v Tolminskem gledališču. Kar nekaj stokrat je stopil na odrske
deske kulturnih hramov. Svojo veliko ljubezen do pete
besede je posebno lepo predstavil s pesmijo Mrzel veter
tebe žene v Mik.lovi Zali. Krona njegove ljubezni in
predanosti gledališču pa je bil uspeh leta 1962 na vsakoletnem tekmovanju na Hvaru, ko je bilo Tolminsko
gleda l išče najboljše amatersko gledališče v takratni
Jugoslaviji.
Klanjšček je bil začetnik in neumomi vodja okraj ne
turistične zveze. Ne samo s fotografijo in plakati, pač pa
GozdV 59 (2001) 7-8

je tudi z velikimi deli predstavljal svetu lepote gornjega
posočja. Pri tem lahko poudarimo njegov poseben prispevek pri izgradnji objektov Alpskega turi st i čnega
centra Bovec. Ali si danes lahko predstavljamo tamkajšnjo turistično ponudbo brez žičnic in smučišč na
Kaninu?
Kot direktor Soškega gozdnega gospodarstva
Tolmin je bil vključen tudi v takratne širše gospodarske
kroge Slovenije in Jugoslavije. Bil je namestnik predsedtlika skupščinskega odbora Jugoslavije za gostinstvo in tmizem, član republiške in zvezne gospodarske
zbornice, delegat mešanega komiteja FAO Organizacije za prehrano in kmetijstvo pri Združenih narodih, in
sicer v Oslu, Pragi, Edinburghu, Stockholmu, Varšavi,
Stuttgartu, Ženevi in v Parizu, podpredsednik konference interparlamentame unije za zaščito človekovega
okolja v Bonnu leta 1972, č lan interparlamentarne delegacije Jugoslavije v Rimu leta 1972, član delegacije
za kmetijstvo v Teheranu.
Gospodarstvenik Klanjščkovega kova je vedno udeležen tudi v politiki. Bil je član v OLO Tolmin, Nova
Gorica in Koper, poslanec Gospodarskega zbora republiške in zvezne skupščine Jugoslavije.
Na prvih demokratičnih večstrankars kih volitvah
leta 1990 je bil izvoljen za predsednika skupščine takratne velike občine Tolmin. Prav v času njegovega županovanja smo dobili Slovenci svojo državo, Republiko
Slovenijo. Na ta čas nas spominjata lipa, kijo je posadil
g. Klanjšček , in dejstvo, da so Teritorialna obramba,
policija in župan izpeljali osamosvojitveno vojno leta
199 1 v naši občini brez strela.
Viktor Klanjšček je bil gozdar. Gozdarstvo je študiral na Poljoprivrednošumarskom fakultetu Sveučilišta
v Zagrebu. Diplomiral je 7. oktobra leta 1940. Strokovni izpit je opravil leta 1951 v Ljubljani z odličnim
uspehom. Leta 1962 je opravil Cours International des
Cablistes Forestiers, Bagniers de Luchon, France. Na
Gozdarski fakulteti v Zagrebu je opravil tudi podiplomski študij. Leta 1972 je pridobil magisterij iz organizacije proizvodnje v gozdarstvu in leta 1975 postal
doktor gozdarskih znanosti organizacije in proizvodnje
v gozdarstvu. Na svojih potovanjih po svetu je videl
vel iko novega. Kot velik humanist in dober organizator
dela je prvi spoznal vrednost izreka: Via vita- cesta je
življenje. Ne samo gozdovi, tudi veliko vasi je zato na
območju SGG Tolmin dobi lo 51 O krn sodobnih gozdnih cest. Težko gozdarsko delo je nadomeščal s strojnim. V njegovem času sta bila zgrajena šolski center
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za uk delavcev in počitniška skupnost za odmor. Poleg
tega je dosegel, da so se vsi novi gozdarski stroji, ki
so prišli v Jugoslavijo, najprej preizkušali v naših gozdovih. In naši ljudje so jih uvajali v delo v gozdovih
takratne Jugoslavije.
Res, gozdarji srno lahko ponosni na dela, ki jih je
dr. Viktor Klanjšček načrtoval in s svojimi sodelavci
udejanjil v naših gozdovih. Njegova zasluga je bila, da
je SGG dobilo in imelo sedež v Tolminu.
Za stroko in državo je opravljal v tttiini različne
funkcije. To pa mu ni bilo težko, saj je govoril skoraj
vse slovanske in še sedem svetovnih jezikov.
Za svoje delo doma in v tujini je prejel številna
odlikovanja. Najpomembnejša so: zlata značka Turistične zveze Slovenije, priznanje kulturno prosvetnih
organizacij, orden dela z zlatim vencem. Za IS-letno
delo v FAO je bil junija leta 1974 sprejet v viteški red
Bontems.

To je skopo orisan bogat opus življenja pokojnega
dr. Viktorja Klanjščka.
22. julija smo se zadnjič poslovili od njega. Poči
val bo ob Soči, Tolminki, pod tolminskimi gorami, v
lepotah, ki jih je znal slikati, opisati in predstavljati.
Naj nam bodo te lepote del njegovega spomina.
V imenu vseh prisotnih, vseh gozdatjev in v imenu
novih občin Bovec, Kobarid in Tolmin izrekam ženi
Majdi, sinu Borutu, hčeri Martini, vnukoma in vnukinji, sestri Mimiki, bratoma Os karju in Mirku ter vsem
ostalim sorodnikom naše iskreno sožalje in spoštovanje do dela, s katerim ste lajšali zadnja leta življenja
pokojnemu Vikiju.
Viktor,

počivaj

v miru!
Ivan

Božič
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Smjak ( Capreolus capreolus)
Avtor fotografije: Lojze Skvarča

Naslednja številka izide v zadnji dckadi
novembra 2001.
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LASTNIKOM
GOZDOV

• odkup lesa na kamionski cesti,
·odkup lesa na pa nju,
·strokovno opravimo sečnjo in spravilo
ter vsa gozdnogojitvena dela,
• posredujemo pri nakupu in prodaji gozdov

Nudimo konkurenčne cene in zagotavljamo
plačilo v dogovorjenem roku.
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Ljubljana, november 2001

OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse 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 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 kopijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60
dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30
dni pred objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po
objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim razmikam med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRO-zgradbo (uvod,
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim in angleškim
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščenim povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezičnim besedilom
preglednic, grafikonov 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. ompha/odetosum (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane 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
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.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgml!sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J./ GRANT, G. E./ JOHNSON, E. /TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H./ MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
i:GAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika tesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
--- , 1996. Enciklopedija Slovenije.- 1O. 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 izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo
biti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj 1,5 mm). Za
objavo barvne fotografije potrebujemo kontrastno barvno fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv.
O objavi barvne fotografije in njenem položaju med besedilom odloča urednik.
Uredništvo GV
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Uvodnik
Pred nami in javnostjo so novi gozdnogospodarski načrti območij, že četrti po vrsti. Za pokritje slovenskih gozdov z gozdnogospodarskimi načrti gospodarskih enot je gozdarstvo za obdobje 1971-1980
izdelalo prve gozdnogospodarske načrte območij. Vsako desetletje so jim sledili novi, bolj dognani, z
več informacijami, potrebno je bilo odgovoriti na nove izzive, ki jih je pred gozd in gozdarstvo postavljala
družba Uavnost).
Z novimi gozdnogospodarskimi načrti območij ocenjuje gozdarstvo tudi rezultate gospodarjenja z
gozdovi v preteklem desetletju. Veliko stvari se je v preteklem desetletju spremenilo, dobili smo svojo
državo, vstopili smo v nove družbeno-politične in ekonomske razmere. Nove razmere so zahtevale
spremembo gozdarske zakonodaje, nastala je nova organiziranost gozdarstva, nekdanji družbeni gozdovi
so postali državni, občinski, prehajajo v laSt raznih pravnih oseb, vračajo se prvotnim lastnikom v postopku
denacionalizacije. Gozdarstvo in gozd sta najprej doživela nekakšen šok, v času "brezvladja" se v
zasebnih gozdovih srečujemo z velikim obsegom nedovoljenega poseka, gojitvena in varstvena dela v
zasebnih gozdovih in gozdovih v postopku vračanja vse bolj zaostajajo za načrti in potrebami. Gozdovom
pa žal niso prizanesle niti vremenske ujme. Sredi prejšnjega desetletja so se po pričetku dela Zavoda za
gozdove Slovenije kot javne gozdarske službe razmere pričele izboljševati.
Namesto gozdnih gospodarstev, ki so opravljala javno gozdarsko službo v vseh gozdovih, bila pa so
hkrati tudi podjetja, ki so morala skrbeti tudi za uspešno finančno (ekonomsko) poslovanje, imamo
danes Zavod za gozdove Slovenije, izvajalska podjetja, ki kot koncesionarji izvajajo dela v državnih
gozdovih, hkrati pa na trgu iščejo delo tudi pri drugih lastnikih gozdov (ki se preko Združenja za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije povezujejo v zbornični sistem slovenskega gospodarstva), in
kmetijsko-gozdarske ali gozdarske zadruge. Tem so se pridružili še številni podjetniki, ki iščejo delo v
gozdovih ali pa se ukvarjajo le z lesno trgovino. Nekdanje gozdne drevesnice iščejo delo in dodaten
zaslužek tudi izven gozdarstva. Raziskovalno dejavnost na področju gozdov, gozdarstva, divjadi in
lovstva opravlja Gozdarski inštitut Slovenije, pravna oseba s statusom javnega raziskovalnega zavoda.
Pedagoško in raziskovalno delo opravlja tudi Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške
fakultete. Namesto Gozdarskega šolskega centra v Postojni imamo danes Srednjo gozdarsko in lesarsko
šolo. Pred dobrim letom so kmetje, kmetijske organizacije ter lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov
dobili enotno interesno organizacijo, Kmetijskowgozdarsko zbornico Slovenije, ki si je kot glavne cilje
zadala zastopanje in usklajevanje interesov svojih članov, pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva
in ribištva.
Dolgoletno samofinanciranje gozdarstva je zamenjal vedno preskop državni proračun; javno gozdarsko
službo, ki bdi nad vsemi gozdovi, financira, vlaganja v zasebne gozdove pa sofinancira.
Tu smo in od tu naprej, ne pa z nostalgijo po preteklih časih moramo vsi gozdarji, kjer koli smo
se danes znašli in ne glede na legitimne parcialne interese inštitucij, v katerih delujemo, korektno in
strokovno opravljati svoje delo v skrbi za slovenske gozdove, obnovljiva naravno bogastvo, ki mora
trajno v optimalni meri opravljati ekološke, socialne in proizvodne funkcije.
Pa še eno vodilo bi si morali postaviti; vse se stalno razvija, spreminja, dopolnjuje, nič ni dokončnega,
tudi na področju gozdarstva ne. Prav bi bilo, da bi o tem sami malo več razmišljali, bili iniciatorji pozitivnih
premikov, možnih racionalizacij, izboljšav, tudi kritični do slabosti, ne pa da se stalno branimo pred
ponudbami in vzorci, ki nam jih ponujajo od zunaj.

Vesele praznike in uspešno leto 2002 vam želim.
Mag. Franc Perko
predsednik Z v e h oruštev Slovenije
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Trajnostno, mnogonamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi v
Sloveniji, od deklaracije do resničnosti
Franc GAŠ P ERŠ lČ:*.Andrcj BONČ: lNA**. MariJan KOTAR***, Iztok WfNKLER****
lzvleček:

Gašperšič, F., Bončina, A., Kotar, M., Winkler, 1.: Trajnostno, mnogonamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi v
Sloveniji, od deklaracije do resničnosti . Gozdarski vestnik, št. 9/200 l. V slovenščini, ci t. lit. 20.
AvtOije prispevka je zanimalo, kako je s Pravilnikom o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (1998) opredeljen proces
nač.rtovanja, prilagojen za uresničevanje treh temeljnih načel za gospodarjenje z gozdovi, predvidenih v Zakonu o gozdovih: načela
trajnosti, mnogonamenskosti in sonaravnosti. Preverjali so, kako so ta načela uveljavljena na ključnih mestih v procesu obnavljanja
gozdnogospodarskih načrtov.
Ključne besede: gozdnogospodarsko načrtovanje, načelo trajnosti, načelo mnogonamenskosti, načelo sonaravnosti, kontrolna metoda,
Slovenija.

1 UVOD

Razvoj stroke in znanosti je lažji, če delata z roko v
roki in če sta obe izpostavljeni kritični presoji. Pri tem
pa se je treba zavedati, da so zlasti osrednje znanstvene
institucije dolžne z rezultati svojega strokovnega in
znanstvenega dela bogatiti prakso in spodbujati njen
razvoj. Na mnogih področjih pa gre tudi za obraten
proces, znanost se mora oplajati in usmeljati na podlagi
potreb prakse in njenih izkušenj .
Sinteza strokovnih in znanstvenih spoznanj je zlasti
pomembna, kadar posamezne rešitve oblikujemo dolgoročno, saj se površna in nedodelana izhodišča kaj
hitro pokažejo v praksi, popravljati pa jih je težko.
Eno takih sintez strokovnih in znanstvenih spoznanj
predstavljajo tudi normativni akti, tisti seveda, ki so
izven dometa interesov dnevne politike. Zato upravičeno pričakujemo, da bodo nastajali ob tesnem sodelovanju gozdarske znanosti in prakse. Danes žal ni
vedno tako. Spomnimo se samo na strokovne pripombe, dileme in pomisleke k podzakonskim aktom
o varstvu gozdov, koncesijah za gospodarsko izkoriščanje državnih gozdov. Podobno je tudi na področju
gozdnogospodarskega načrtovanja.
V tej razpravi smo se osredotočili na temeljne opredelitve koncepta načrtovanja v Pravilniku o gozdno*prof dr. F. G., univ. dipl. inž. gozd., 1351 Brezovica pri
Ljubljani, SLO
**doc. dr. A. B., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83 , 1000 Ljubljana,

SLO
***prof. dr. M. K., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za
gozdarstvo in obnovlj ive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO
****prof. dr. I. W., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za
gozdarstvo in obnovlj ive gozdne vire, Večna pot 83, l 000 Ljubljana, SLO
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gospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Ur. list
RS, št. 5/98), tj. na ključna vsebinska vprašanja v procesu obnov gozdnogospodarskih načrtov. Na področje
raznih načrtovalnih pripomočkov in tehnologij nismo
zahajali. Za izhodišče smo vzeli v l. členu Zakona o
gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93) navedena temeljna
načela, ki jih je treba zagotoviti pri gospodarjenju z
gozdovi: načelo trajnosti, načelo mnogonamenskosti
in načelo sonaravnosti. Ker pa gre za gospodarjenje,
je tu nujno vključeno tudi načelo gospodarnosti oziroma racionalnosti.
Ta načela so medsebojno povezana, soodvisna in
komplementarna. Načrtovanje je anticipativno (vnaprejšnje) odločanje o usmerjanju razvoja gozdov in
gospodarjenja, njegova naloga je urediti gospodarjenje z gozdovi v skladu s prej naštetimi načeli, ki
skupaj nedvomno zahtevajo tudi dvig kulture celotnega
ravnanja z njimi. Tako ambicioznih in hkrati aktualnih
zahtev za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji doslej
ni predvidel še noben zakon o gozdovih. Že to je lahko
zadosten izziv za razmišljanje: kako so ta načela uveljavljena v pravilniku o izdelavi gozdnogospodarskih
načrtov, saj vemo, da je pot do dobrega načrta in
naprej do ustreznega gospodarjenja z gozdovi dolga in
naporna. Nedvomno je, da morajo biti ta načela funkcionalno vgrajena in operacionalizirana v proces obnove
gozdnogospodarskih načrtov. Žal se pogosto dogaja,
da jih sprejemamo le deklarativno, kot neke splošne
parole. Samo s parolami paje težko kaj spremeniti.
Zaradi svoje kompleksnosti in težke preglednosti
je načrtovanje razvoja gozdov zahtevna naloga. Rešljiva je v vertikalno organiziranem sistemu načrtova
nja: območni načrt, načtt enote, gozdnogoj itveni in
drugi izvedbeni načrti. Pravilnik ne more in tudi ne
355
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sme navajati podrobnosti, ne sme pa izpustiti bistvenega, za količiti mora ključne oporne točke v procesu
obnove območn il1 načrtov in načttov gospodarskih
enot, ki zagotavljajo uveljavitev prej naštetih temeljnih nače l, hkrati pa mora dopustiti vse možnosti za
ustvarjalno iniciativo.
Za primerjavo bomo uporabili prejšnji pravilnik
(1987) o vsebini in načinu izdelave gozdnogospodarskih načttov in o evidenci njihovega izvrševanja ter
njegovo konhetizacijo v obliki Strokovnih podlag za
obnovo načrto v gospodarskili enot in območnih načr
tov (GAŠPERŠIČ in sod. 1988, 1989). Naslanjati se
bomo tudi na uveljavljeno prakso pri zadnjih dveh
obnovah območnih načrtov in njihovih obravnavah v
okviru strokovne komisije (GAŠPERŠIČ 1 KOTAR
1986 in poročila o načrtili), kjer se je nedvomno nabralo
precej izkušenj. Za vsako od teh štirih temeljnih načel
bomo preverili, kako je z novejšim pravilnikom (1998)
predvidena njihova uveljavitev na ključnih mestih v
procesu obnavljanja gozdnogospodarskih načrtov.
2 NAČELO TRAJNOSTI JN GOSPODARNOSTI
(RACIONALNOSTI)

Pod trajnostjo si lahko tu poenostavljeno predstavljamo stabilnost in zanesljivost pri funkcioniranju
gozda in gospodarjenja z njim kot pogoja za trajnost
najrazličnejših učinkov od gozdov v kvantitativni in
kvalitativni obliki.
Naloga območnega načrta je w·editi gospodarjenje z
gozdovi v skladu z na če lom trajnosti in gospodarnosti,
kar vključuje naslednje:
- najprej preveriti stanje gozdov in gospodarjenja z
vidika trajnosti in opredeliti temeljne razvojne probleme v območju in nato
- z izbiro ustreznih strategij usmeriti razvoj gozdov k
trajnostnemu stanju.
Obe nalogi zahtevata celosten in širokopotezen pristop, ki je možen le v okviru gozdnogospodarskega
območja, zato sta izrazito vsebovani v območnem
načrtu.

Pri izbiri strategij pride do izraza princip gospodarnosti oziroma racionalnosti. Posebnost gozdne proizvodnje je v čim popolnej šem izkoriščanju »gratis
naravnih sil« ob zelo racionalni in največkrat tudi omejeni uporabi finančnih sredstev. V tem je bistvo načela
racionalnosti. Zato je treba z izbiro najrazličnejših strategij hkrati s težnjo k vzpostavitvi trajnosti, ki je izrazito dolgoročna in zato postopna naloga, zagotoviti še
čim boljšo izrabo naravnih potencialov, tj. proizvodne
sposobnosti gozdnih rastišč, rastne zmogljivosti sesto356

jev, pa tudi drugih potencialnih možnosti za razvoj.
Vse našteto so izrazito globalna vprašanja in kot taka
domena najprej in predvsem območnega načrta .
2.1 Diagnoza stanja v pogledu trajnosti in opre-

delitev temeljnih problemov razvoja gozdov
v območju
Trajnostno gospodatjenje lahko prevetjamo na različnih ravneh (BONČINA 2001), vendar je območje,

in ne gospodarska enota primerna prostorska kategorija za celostno diagnozo stanja v pogledu trajnosti in
opredelitev temeljnih problemov razvoja gozdov. Vrste
problemov v malem (v gospodarski enoti) ni mogoče
pravilno dojeti in še manj poiskati optimalne rešitve
zanje. V območju se šele pokažejo prave dimenzije
problemov porušene trajnosti. Nekaj, kar je v malem
problem, se izkaže, da v velikem (v območju) sploh
ni poseben problem, in obratno. V tem je bil eden
pomembnih razlogov razvijanja ideje gozdnogospodarskih območij v Sloveniji (ŽUMER 1948).
Načrte gospodarskih enot obravnavamo sukcesivno, tako kot se izteka njihova veljavnost, medtem ko
območni načrti s svojo strategijo celostnega reševanja območnih problemov nastopajo pri nas v Sloveniji
po že ustaljenem redu v začetku novega koledarskega
desetletja. Služijo nam kot kri tičen obračun gospodarjenja z gozdovi v preteklem desetletju in kot usmeritev
pti tekočem obnavljanju načrtov gospodarskih enot.
Sinteza obnovljenih območnih načrtov na državni ravni
pa omogoča presojo uresničevanja programa razvoja
gozdov v državi in njegovo izpopolnitev oziroma prilagoditev.
Če bi o uresničevanju načela trajnosti in gospodarnosti odločali v gospodarski enoti, bi lahko imeli toliko
usmeritev, kolikor je enot, in nobene celostne. Takšne
usmeritve bi prihajale tudi v medsebojno nasprotje,
saj ne bi imeli pregleda nad celoto, kjer lahko ugotovimo izvor in dimenzije posameznim problemom in
poiščemo zanje ustrezne rešitve.
Zato je zgrešeno, da je diagnoza stanja v pogledu
trajnosti v novem pravilniku ( 1998) predvidena na
ravni gospodarske enote (36. č len), kar naj se nekako
smiselno uporabi tudi na ravni območja (21. člen).
Vsebina 36. člena z nekoliko nenavadnim naslovom
Oris zakonitosti razvoja gozdov je zelo heterogena.
Za gospodarsko enoto in večje gospodarske razrede
predvideva naslednje:
- analizo preteklega razvoja gozdov po višini in drevesnem sestavu lesne zaloge;
- prikaz razvojnih teženj gozdov po drevesni sestavi
in drugih značilnostih;
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- prikaz razmetja med obstoječimi in modelnimi deleži
razvojnih faz oziroma debelinskih razredov.
Sledi naslednji sklep:
»Na podlagi naštetih podatkov in prikazov ter
drugih ustreznih podatkov se na ravni gospodarske
enote opravi presoja razvoja gozdov v pogledu trajnosti
in zagotavljanja biološke pestrosti oziroma sonaravnosti.« Tu je treba povedati, da je biološka pestrost
le eden (sicer zelo pomemben) od bioloških pogojev
trajnosti, zato je tu ne moremo uporabljati v takšni
besedni zvezi.
Sestavljalci pravilnika so se diagnoze stanja v
pogledu trajnosti lotili na nepravem mestu, na nepopoln
način in brez jasno izraženega namena (cilja).
Na ravni gospodarske enote namreč ne moremo
uporabiti vrste pomembnih kriterijev pri preverjanju
in kasnejšem odločanju o zagotavljanju trajnosti nekaterih učinkov gozdov, iz preprostega razloga, ker je
prostorsko premajhna. Potrebe po nekaterih funkcijah gozdov lahko pravilno dojamemo, da bi jih lahko
kasneje ustrezno razvijali, šele v okviru gozdnogospodarskega območja. Med take funkcije spadajo hidrološka, biotopska, turistična, rekreativna, lovnogospodarska in poučno-raziskovalna funkcija. Za preverjanje ustreznosti gospodarjenja (celotnega integriranega
sistema gozdnogospodarskih ukrepov) ter organizacijske in kadrovske strukture, ki naj ga omogoči,je okvir
gospodarske enote prav tako preozek. O uravnavanju
razmerja razvojnih faz sestojev lahko racionalno in
konsekventno odločamo šele na ravni območja.
Pravilnik mora kratko, vendar tudi zadostno opredeliti vsebino in način preverjanja stanja v pogledu
trajnosti. V starem pravilniku ( 1987) sta bila vsebina in
postopek preverjanja trajnosti dovolj podrobno opredeljena v 18. členu. Omenjeni pravilnik vključuj e biološke in gozdnogojitvene kriterije pri prevetjanju stanja
gozdov ter preverjanje ustreznosti gospodarjenja, zaključi pa s ključno zahtevo, ki je tudi namen diagnoze,
z opredelitvijo temeljnih problemov gozdnogospodarskega območja, ki jih nov pravilnik (1998) sploh ne
omenja. V Strokovnih podlagah za obnovo območnih
gozdnogospodarskih načrtov je bil ta postopek podrobneje razdelan. Očitno je, da pri izdelavi novega pravilnika {1998) ni bila ustrezno dojeta ena ključnih faz
pri obnovi območnega načrta. Kako bi sicer prezrli dejstvo, da je za trajnost vseh učinkov gozdov, poleg stabilnosti gozdov samih, odločilnega pomena tudi ustrezno gospodatjenje z njinii?
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2.2 Oblikovanje temeljnih strategij reševanja
območnih problemov razvoja gozdov
Nov pravilnik ( 1998) ne vsebuje ključne zahteve
za območni načrt, tj. zahteve za celostno in širokopotezno oblikovanje temeljnih strategij reševanja
območnih razvojnih problemov z vidika trajnosti in
gospodarnosti. To paje nenadomestljiv začetn i korak
na poti iskanja rešitev v zelo nepregledni in kompleksni
nalogi načrtovanja razvoja gozdov v območju. Argumenti so naslednji:
- V predhodni fazi ni na ustrezen način predvidena
diagnoza stanja v območju glede trajnosti z opredelitvijo temeljnih razvojnih problemov, zato ni ustreznega izhodišča za reševanje območnih problemov
razvoja gozdov.
- V 22. č lenu je v petih alineah našteto, kaj zlasti zajemajo splošne usmeritve gospodatjenja z gozdovi v
območju. Na načrtovanje razvoja gozdov v ožjem
smislu se nanašata druga in tretja alinea, ki se glasi ta
takole:
- usmeritve za razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst, zgradbe sestojev in višine lesne zaloge;
- usmeritve za intenzivnost gojenja gozdov in potrebe po sofinanciranju vlaganj v gozdove.
Splošne napovedi ali priporočila o razvoju gozdov
po drevesni sestavi, sestojni zgradbi in lesni zalogi za
območje so najbrž nesmiselna. V konkretni obli ki pa
je to izrazita vsebina gozdnogojitvenih ciljev, seveda
na ravni gospodarskih razredov.
O intenzivnosti gojenja gozdov v območju na splošno nima smisla razpravljati, sicer pa v tej fazi nastajanja območnega načrta o tem niti ni mogoče razpravljati.
Do konkretne in temeljito diferencirane intenzivnosti
gojenja gozdov v območju pridemo postopno, začetek
v tem postopku pa je prav oblikovanje temeljnih razvojnih strategij, o katerih je tu govora. Ugotavljanje
potreb po sofinanciranju vlaganj v gozdove ne spada v
fazo nastajanja območnega načrta, kjer se šele odpirajo
in preverjajo načelne poti reševanja območnih problemov, ampak je to zadeva zaključne faze pri obnovi
območnega načrta. Tu je treba spomniti, da mora pravilnik opredeliti temeljno strukturo procesa od l očanja
(načrtovati pomeni namreč odločati) pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov, ne pa oblikovno strukturo
vsebine (zapisov) načt1ov.
Po tej vmesni razlagi lahko ugotovimo, da se
nobena od citiranih in tu presojanih alinei ne nanaša na
oblikovanje idejnega koncepta za reševanje območnih
problemov razvoja gozdov v ožjem smislu.
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- Očiten dokaz, da nov pravilnik ( 1998) nima zamišljenega idejnega koncepta reševanja območnih problemov z vidika trajnosti in gospodarnosti, je v dejstvu,
da sta 22. in 37. čl en, ki pod točko 6 navajata bistveno
vsebino načt1a za prihodnje gospodarjet* z gozdovi:
določitev ciljev, usmeritev in ukrepov za gospodarjenje
z gozdovi v območju in v enoti, praktično enaka. V
postopku obnove območnega načrta torej ni predvideno
nič strateškega, celostnega, območnega. Kje je potem
usmerjevalna funkcija območnega načrta? Čemu služita potem obm očje in območn i načrt? Območje se tu
obravnava kot velika gospodarska enota. Brez globalnib rešitev na območni ravni ni nobenega zagotovila
za uspešnost reševanja problemov na nižjih ravneh.
Uresničevanje načela trajnosti in gospodarnosti pač
zahteva hierarhij o v odločanju . Brez temeljnih odločitev na območni ravni ju ni mogoče ure sn i čevati . V
starem pravilniku (1987) je bila ta hierarhija v 20. in
28. č lenu jasno postavljena in nato podrobno izpeljana
v strokovnih osnovah za obnovo obm očnih načrtov in
nač rtov gospodarskih enot. Navsezadnje pa je bil ta
postopek tudi uveljavljen pri zadnjih dveh obnovah
ob močnih načrtov in pri njihovi obravnavi v potrditvenem postopku v okviru strokovne komisije, kar je
razvidno iz strokovnih poročil o gozdnogospodarskih
načrtih.

Na tem mestu je treba nekaj povedati o postopku
oblikovanja območ nih strategij (temeljnih usmeritev)
za usmetj anj e razvoja gozdov v skladu z načeloma
trajnosti in gospodarnosti, da bi postal bralcem povsem
jasen njihov namen. Predvsem je to zelo kompleksna
naloga, kjer je hkrati v igri več spremenljivk. Je izrazito kreativen proces, zelo specifičen od območja do
območj a , odvisno pač od stanja gozdov in razvojnih
problemov, ki so po območj ih zelo specifični . Zaradi
dolgoročnosti pri vzpostavljanju pogojev trajnosti je
ta proces nujno večstopenjski in adaptiven. Gre za
izbor optimalnih strategij, ki znotraj določenih omejitev
hkrati rešujejo problem trajnosti in gospodarnosti, kar
je bistvo območ nega koncepta gospodarjenja z gozdovi. Gre za množico med seboj povezanih globalnih
odločitev za usmerjanje razvoja gozdov z ukrepi nege,
obnavljanja, varstva in premene gozdov ter drugimi
ukrepi, lahko bi celo rekli za neke vrste območno politiko na teh področjih.
Ob danih pogojih in omejitvah štejemo za racionalno (optimalno) tisto odločitev oziroma strategijo, ki
je cenejša, ki več prispeva k izrabi naravnih potencialov
(proizvodnih sposobnosti gozdnih rastišč in rastnih
zmogljivosti sestojev), ki po krajši poti in z manj rizika
vodi k cilju (trajnostnemu stanju), skratka tisto, ki je
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gospodarnejša. Katerokoli strategijo za razvoj gozdov
v obmo čj u sprejmemo kot ustrezno šele tedaj, ko ugotovimo, da se izkaže kot uspešna v celoti, tj. v sistemu
medsebojno povezanih in soodvisnih strategij.
Strategije vedno oblikujemo znotraj omejitev, ki
zožujejo naše možnosti. Čim hujše so omejitve (zadt~ih
1Olet vlaganj v razvoj gozdov oč itn o kaže da so), tem
pomembnejše je izbrati strategije za razvoj, ki znotraj
omejitev dajo naj večji uči nek. Ob omejenih ekonomskih možnostih sta selektivnost in prioriteta pri usmerjanju razvoja gozdov toliko pomembnejši. Temeljito
je treba razmisliti, kaj (npr. pri negi gozdov) in kje
(odvisno od kakovosti rastišč, zasnov mladih sestojev
itd.) bo treba opraviti z nižjo stopnjo intenzivnosti in
kaj celo opustiti. Če ne bomo tako ravnali bomo slabo
porabili (po prioritetah) že tako pičla sredstva.
Na idejni stopnj i pri obnovi območnega n ačrta,
pred njeno konkretizacija po gospodarskih razredih,
je mogoče in potrebno temeljno zasnovo za razvoj
gozdov v območju izdelati variantna za različne stopnje finan Č tlih omejitev vlaganj v razvoj gozdov. Vlaganje v razvoj gozdov je najboljši kriterij pri preizkušanju razl ični h razvojnih možnosti. Mejni vrednosti
predstavljata:
- Optimalna varianta, tj. varianta s potrebno (zadostno)
stopnjo intenzivnosti vseh gozdnogojitvenih, varstvenih in drugih del (pravočasni začetek, ustrezna jakost
in ponavljanje), kot jo zahtevajo rastišča in sestoj ne
zasnove. Računamo tudi s premeno malodonosnih
gozdov, in to v obsegu, ki glede na uravnovešene
stanje pretirano ne povečuje deleža mladostne faze
sestoj ev v območj u . Ta varianta nam prikazuje dejansko potreben obseg vlaganj v razvoj gozdov, ki je
vsestransko zanimiva informacija.
- Spodnja varianta, izdelana za obseg vlaganj v
obnovo, nego in varstvo gozdov, ki po naši presoji
komaj še zagotavlja ures ni čevanj e trajnosti temeljtlih učinkov gozdov oziroma gozdnogospodarskih
ciljev.
Za vsak sektor lastništva v območju, naprej razpo sistemih gospodarjenja, po potrebi tudi na
boljša in slabša rastišča, razpolagamo s podrobno strukturiranim stanjem gozdov po najrazličnejših sestoj nih
karakteristikah. Del tako strukturiranih informacij smo
potrebovali že pri preverjanju stanja gozdov v pogledu
trajnosti. Na tej podlagi je mogoč e najprej oblikovati
temeljne strategije za razvoj gozdov (optimalne za
vsako varianto oziroma stopnjo omejitve vlaganj) in
jih nato prikazati tudi kvantitativno v obliki etata (z
ločenim izkazom deleža iz redčenj v mladih in sredčlenjen
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njedobnih sestojih), obsega gojitvenih, varstvenih in
drugih del ter potrebnih stroškov zanje. Pri selektivnem reduciranju posameznih del ob prehodu ua nižjo
intenzivnost oziroma na večjo omejitev vlaganj imata
prednost nega in varstvo pred obnovo gozdov in oboje
pred premenarni. Variante se za vsak sektor lastništva medsebojno razlikujejo po temeljnih strategijah za
razvoj gozdov, višini in strukturi etata, višini in strukturi gojitvenih, varstveuil1 in drugih del ter stroških
zanje, razlikujejo se torej po intenzivnosti za prihodnji razvoj gozdov. Cilj takega variantnega pristopa
(variantne študije) na idejni ravni načrtovanja razvoja
gozdov je iskanje ustrezne rešitve za usmerjanje razvoja gozdov v območju , hkrati pa pokazati državi in
javnosti dejanske potrebe po vlaganjih v razvoj gozdov
in posledice, če to ni uresničeno . Na tej podlagi lahko
kritično ocenimo tudi položaj sedanjega gospodarjenja
z zelo omejenim obsegom vlaganj v razvoj gozdov.
Variante idejnega koncepta za razvoj gozdov je
treba nujno vsestransko presoditi v krogu delovnega
tima. Šele po temeljiti presoji in odločitvi za ustrezno varianto se lahko pristopi k njenemu zaključku
po območnih gospodarskih razredih. Če ne ravnamo
tako, se rado zgodi (tako kažejo izkušnje), da je treba
kasneje načrt v zaključni fazi »podirati<< in ga graditi
ponovno od začetka. Na področju tehnike si ua podoben način pomagajo z variantna izdelanim idejnim projektom.
Vrnimo se nazaj h gospodarski enoti, ki je z vidika
uresničevanja načela trajnosti v novem pravilniku
( 1998) v primerjavi z o bmočjem celo bolj izpostavljena, kar je napačno. Gospodarsko enoto kot enoto
nižjega reda in načrt zanjo moramo videti v funkciji
izpeljave območnih strategij za uresničevanje nače la
trajnosti in gospodarnosti. Gre za težnjo pri uresničev anju teh dveh načel na kar se le da manjših, kar
zadeva biološke kriterije pa celo na najmanjših površinah. Diagnoza stanja gozdov in gospodarjenja v enoti
ima značaj gozdnogojitvene in problemske diagnoze,
z drugačnimi posledicami. Ne moremo je uporabiti
pri od l očanju na enak način kot v območju in neodvisno od njega, saj bi s tem, kot je bilo že razložena,
podrli območni koncept. Uporabljamo jo za usmerjeno
in konkretnim razmeram prilagojeno reševanje problemov v enoti in celo nižje v skladu z območnimi
usmeritvami, nekako po načelu: Razmišljaj globalno
(območno), ukrepaj lokalno. Gre torej za mehko, in
ne togo, vendar premišljeno uveljavljanje območnih
strategij, kjer pridejo v poštev ustrezne diagnostične
informacije za enoto, pa tudi za večjo gozdno posest
(npr. cel ek). Skozi tako razumljena »območno optiko«
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prioritet in omejitev moramo gledati tudi odločitve za
gozdnogojitvene cilje in smernice (ukrepe) v gospodarskih razredih enote, končno pa tudi odločitve za
sleherni gozdnogojitveni cilj in ukrep.
3 NAČELO MNOGONAMENSKOSTI IN NJEGOVA UVELJAVITEV Z GOZDNOGOSPODARSKIM NAČRTOVANJEM

Naloga gozdnogospodarskega načrtovanja je urediti večnamensko (večciljno) gospodarjenje z gozdovi,
tako da funkcionalno integrira vse dejavnosti v gozdu
za harmonično, tj. notranje usklajeno uresničevanje
več ciljev hkrati.
Mnogonamenskost mora biti vklj učena v celoten
proces gozdnogospodarskega načrtovanja od ugotavljanja stanja gozdov in njihovega družbenega okolja do
načrtovanja slehernega ukrepa v gozdu. Gre za kvalitetno novo vsebino v procesu načrtovanja gospodarjenja z gozdovi, ki se še vedno s težavo uveljavlja.
Z zahtevo po mnogonamenskosti (in sonaravnosti)
postajajo problemi pri gospodarjenj u z gozdovi vse
kompleksnejši in zahtevnejši, saj je znano:
»Čim kompleksnejši je sistem, tem bistvenejši
(pomembnejši) za njegovo stabilno funkcioniranje
je moment celostnosti« (REŽABEK 1986).
Ta zahteva se z vso občutlji vostjo prenaša tudi
na vsebinsko in funkcionalno koncipiranje mnogonamenskega (in sonaravnega) gospodarjenja z gozdovi.
Poglejmo, kako je uresničevanje tega nače l a zamišljeno
z novim pravilnikom ( 1998).
3.1 Oblikovanje gozdnogospodarskih ciljev in
njihova funkcija
Kljub že uveljavljenemu pojmu gozdnogospodarski cilji, tudi v starem pravilniku (1987) uvaja nov
pravilnik (!998) nov pojem: splošni in oči tno tudi za
vse lastniške kategorije enotni cilj gospodarjenja z
gozdovi v območju (enoti). Zakaj splošni, in ne gozdnogospodarski, saj so tako les kot tudi vsi drugi pričakovani materialni in nematerialni učinki od gozdov
ob usmerjenem delovanju naravnih sil rezultat gospodarjenja? Zakaj cilj, in ne cilji (množina), če že tako
pouda~amo mnogonamenskost (večciljnost)?
Gozdnogospodarski cilji igrajo vlogo osrednjega
vodila pri načrtovanju , določajo, katere funkcije
gozdov bomo načrtno pospeševali.
Pri oblikovanju gozdnogospodarskih ciljev je potreben sistemski pristop. Mnogonamenskost se naslanja
na funkcije gozdnega ekosistema, ki so nedelji ve, medsebojno povezane in soodvisne ter hkratne. Zato je
rešitev v tako imenovanem sistemu gozdnogospodar359
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skih ciljev, kjer vladajo v načelu enaki odnosi kot med
funkcijami v gozdnem ekosistemu, tj. njihova nedeljivost, hkratnost in upoštevanje njihove medsebojne
povezanosti in soodvisnosti. Pojem sistem (ciljev)
nadomešča pojme: medsebojna povezanost in soodvisnost ter dinamika (spreminjanje) odnosov med cilji.
Kadarkoli gre za hkratno uresničevanje več medsebojno odvisnih ciljev na isti gozdni površini, prihaja
do konfliktov med posameznimi cilji oziroma interesi
pri gospodarjenju z gozdovi . Najpogostejši so konflikti med zasebnimi (ekonomskimi) interesi ter javnimi interesi, ki predstavljajo učinke splošnokoristnih
funkcij gozdov. Čim gre za konflikte, je takoj aktualno
vprašanje prednostnih relacij med posameznimi cilji,
ki sestavljajo sistem. S prednostnim vrstnim redom
med cilji v sistemu opredelimo, katere potrebe bodo
zagotovljene v celoti, katere pa le delno. Za ureditev
mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi morajo
biti gozdnogospodarski cilji prikazani (nujen pogoj)
po svoji relativni pomembnosti. Nov pravilnik ( 1998)
za razliko od starega tega nujnega pogoja ne predvideva.
Gozdnogospodarski cilji morajo biti zlasti v primeru
območnega načrta diferencirani, ločeni vsaj za državne
in zasebne gozdove, saj gre vendar za bistvene razlike
v strukturi nekaterih zahtev do gozdov, še bolj pa v
gozdnogospodarskih možnostih. To pa hkrati pomeni,
da mora biti celoten proces naČI1ovanja razvoja gozdov
ločen vsaj na ti dve lastniški kategoriji. V starem pravilniku ( 1987) je bilo to izrecno določeno s prvim odstavkom 15. č le n a. Nov pravilnik (1 998) pa obravnava vse
lastniške kategorije skupaj, kar je z več vidikov nesprejemljivo.
Zelo različne socioekonomske razmere v zasebnem
sekt01ju narekujejo glede gozdnogospodarskih ciljev v
območju še nadaljnjo diferenciacijo. Zgolj v ilustracijo
nekaj primerov, ki zgovorno kažejo, da takih razlik
pri načrtovanju ni mogoče obravnavati v okviru enotnih gozdnogospodarskih ciljev niti za zasebni sektor
v območju, kaj šele v okviru nekega splošnega cilja
gospodarjenja z gozdovi v območju, ampak je treba
znotraj območja v ta namen oblikovati relativno homogene stratume:
- velika gozdna posest v obliki celkov na Pohorju in
razdrobljena posest Slovenskih goric v mariborskem
o bmo čju;

- zasebni gozdovi na ceUskem delu Pohmja (celki) in
zelo razdrobljeni zasebni gozdovi na Kozjanskem;
- zasebni gozdovi na Idrijskem in Cerkljanskem (velika
posest- celki) in mala gozdna posest v agramem prostoru Vipavske doline in Goriških brd;
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- zasebni gozdovi na Brkin ih, na Krasu in v Istri kraškega območja.
Raznolikosti znotraj gozdnogospodarskih območij
se moramo lotiti že na ravni gozdnogospodarskih ciljev.
Diferenciranje pomeni iskanje specifičnih razvojnih
poti za gospodarjenje z gozdovi. Stari pravilnik ( 1987)
je to diferenciacij o predvideval in je bila v nekaterih
območjih z veliko notranjo raznolikosljo tudi uveljavljena.
Z našim podeželjem, s kmetijstvom in gotovo tudi z
gospodarjenjem z zasebnimi gozdovi, zlasti s prevladujoča drobno posestjo, se bo moralo marsikaj spremeniti. Specifično oblikovane gozdnogospodarske ci Ue
moramo sprejeti kot temeljno izhodišče pri utiranju
razvojnih poti iz sedanje stagnacije pri gospodarjenju
z zasebnimi gozdovi.
Gozdnogospodarsko načrtovanje je v vlogi urejanja
občutljivih razmerij med družbenim razvojem (družbenimi potrebami) in naravo gozda ter med javnimi in
zasebnimi interesi. Če naj bo v tem uspešno, mora biti
odprto javnosti, kar doslej ni bilo. Prav oblikovanje
gozdnogospodarskih ciljev je zato naloga, ki presega
okvir gozdnogospodarskega načrtovanja in zahteva
poseben postopek. Švicarji (BERNASCONI et al. 1991
in drugi) ugotavljajo, da gozdarska služba ne more
zastopati vseh interesov gozdov, zato je pri njih oblikovanje gozdnogospodarskih ciljev v določeni meri javna
zadeva. Očitno je, da imajo cilji, za katere je dosežen
nek širši konsenz, in na njihovi podlagi izdelani načrti
večjo avtoritativno moč. Tu imamo v mislih javni
značaj gozdnogospodarskih načrtov in njihovo vlogo
v procesih prostorskega planiranja. V primeru območ
nega načrta bi moralo biti v našem interesu zbrati sposobne in kompetentne predstavnike, s katerimi bi kvalitetno opravili to nalogo.
Gozdnogospodarski cilji predstavljajo zasnovo gospodarjenja z gozdovi, uravnavajo celoten režim gospodarjenja (sistem operativnih ciljev in ukrepov) in ga
podrejajo hi erarhičnemu položaju v sistemu gozdnogospodarskih ciljev.
3.2 Kako opredeliti mnogonamensko gospodarjenj e oziroma integriran sistem gozdnogospodarskih ukrepov?
K valiteta funkcij gozda je odvisna od njegove ekosistemske strukture. Strukturo gozda oblikujemo in vzdržujemo z gospodarjenjem (z ukrepi) in s tem posredno
uravnavama režim njegovega funkcioniranja (kvaliteto
funkcij). Podobno kot v primeru gozdnogospodarskih
ciljev gre tudi tu za nedeljivost kakršnihkoli ukrepov v
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gozdu. Zaradi ekosistemske narave gozda ni mogoče
z ukrepi l očeno vplivati na posamezne funkcije gozda.
Zato je rešitev v integrira nem sistemu premišljenih
in medsebojno usklajenih ukrepov, ki vključuj e vse
dejavnosti v gozdu, tj. gojenje gozdov, varstvo gozdov,
tehnologijo pri sečnji , izdelavi in spravi lu lesa, gradnji
gozdnih cest in vlak, lovnogoj itvene ter eventualne
druge ukrepe. S tem dosežemo, da je delež ti. stranskih (škodljivih) učinkov naj manjši. Izostanek ali pa
neusklajenost kateregakoli sicer potrebnega ukrepa v
sistemu prizadene celovitost pri uresn i čevanj u ciljev
(GAŠPERŠIČ 1987).
Pojem gospodarjenje z gozdovi je integralne narave,
ni ga mogoče uporabljati izolirano le za neko funkcijo
oziroma cilj gospodatjenja, tudi tedaj ne, ko je ta funkcija oziroma cilj gospodarjenja v samem vrhu po relati vnem pomenu.
Nujno potrebno i zhodi šče za oblikovanje celotnega
sistema ukrepov je sistem gozdnogospodarskih ciljev,
prikazanih po hi erarhi čnem pomenu. Vsak od gozdnogospodarskih ciljev v sistemu ima svoje, ekosistemsko
pogojene zakoni tosti reprodukcije in zato postavlja
posebne zahteve, omejitve in celo prepovedi pri izbiri
gozdnogospodarskih ukrepov. Upoštevamo jih glede
na njegov hierarhičen položaj v sistemu. Tukaj moramo
omeniti zelo motečo rabo pojma ukrep za možni posek
(etat) in načrtovani obseg goj itveruh del v 23. in 38.
členu pravilnika.
Ključnega pomena za ureditev mnogonamenskega
gospodarjenja z gozdovi je nujna zahteva v pravilniku
po temeljiti medsebojni uskladitvi ukrepov vseh
dejavnosti v gozdu za hann onično doseganj e gozdnogospodarskih ciljev. Gre za opredelitev mnogonamenskega gospodarjenja (sistema dobro premišljenih in
medsebojno usklajenih ukrepov) za konkretno kombinacijo gozdnogospodarskih ciljev. Vsaka ciljna kombinacija s specifično hierarhijo ciljev zahteva temu prilagojeno gospodarjenje, tj . s pecifičen sistem gozdnogospodarskih ukrepov. Če upoštevamo veli ko pestrost
ciljnih kombinacij v prostoru, v kar nas prepriča že
pogled na karto funkc ij oziroma vlog gozdov, vidimo,
da nastaja na ta način izredna pestrost (bogastvo) oblik
pri gospodatjenju, z njo pa tudi višja raven kulture pri
ravnanju z gozdovi. Kot vidimo, prihaja v tem posrečeno do izraza visoka stopnja komplementarnosti med
mnogonamenskostjo in sonaravnostjo pri gospodarjenju z gozdovi.
Veljavni zakon o gozdovi h daje za tako zamišljeno
mnogonamensko gospodarjenje dovolj osnov, najbolj
neposredno v 6. členu. Star pravilnik ( 1987) je v 13. in
dodatno v 20. ter 28. členu izrecno predvidel medseGozd V 59 (2001 ) 9

bojno usklajenost gojenja in izkoriščanja gozdov, kjer
smo pod izkoriščanjem gozdov razumeli tudi tehnologijo gradnje vlak in gozdnih cest ter usklajeno urejanje odnosov gozd - divjad.Te ključne zahteve za ureditev mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi novi
pravilnik (1998) ne vsebuje. Če manjka taka ključna
opredelitev za notranjo ureditev mnogonamenskega
gospodatjenja z gozdovi, ki ni kar sama po sebi razumljiva, se lahko vprašamo: Kako bomo sodelovali v procesih prostorskega planiranja, tj. pri reševanju konfliktov pri rabi prostora, če se še na svojem področju ne
znamo organizirati, pri odpravi svojih notranjih konfliktov, ki lahko postanejo tudi zunanji?
V 17. členu pravi lnika (1998) je govora o uskladitvah vseh funkcij gozdov. Konflikti nastajajo med
rabo različ nih funkcij (med interesi), to pa je tipično
vprašanje ureditve mnogonamenskega gospodatjenja
z gozdovi, ki mora biti celostno rešeno v tistem delu
pravi lnika, kamor ta vsebina spada, tj. v 22. in 37., ne
pa v 17. členu .
Novi pravilnik ( 1998) ne sledi temeljni zahtevi, da
je za opredelitev mnogonamenskega gospodarjenja z
gozdovi potreben celosten pristop. Navedli bomo le
dva tipična primera:
- Tako imenovane splošnokoristne funkcije so v pravilniku obravnavane iztrgano iz ekosistemske in gozdnogospodarske celote- gozda. Ukrepe za razvijanje
posameznih funkcij gozdov obravnava posebej, in to
že v fazi ugotavljanja stanja oziroma prikaza funkcij
gozdov ( 17. in 29. č len), ne pa integrirano v celostno
zasnovancm sistemu gozdnogospodarskih ukrepov,
ki obravnavajo gospodarjenje z gozdovi kot sistemsko celoto. To bi moralo veljati tudi za ti. dodatne
ukrepe za razvijanje posameznih funkcij. Mnogonamenskost je nova kvaljteta pri gospodarjenju z
gozdovi, ki zahteva višjo stopnjo intenzivnosti in
v končni konsekvenci tudi višjo stopnjo kulture pri
celotnem ravnanju z gozdovi. Redukcija mnogonamenskosti pri gospodarjenju z gozdovi na površine
gozdov s l. in 2. stopnjo poudarjenosti splošnokoristnib fun kcij, kot lahko razberemo iz 17. člena, je
za to idejo (nač elo) nevarna. V Sloveniji skoraj ni
hektara izrazito enonamenskega gozda. Pravilno pojmovanje in opredelitev rnnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi sta kapitalni vsebinski vprašanji,
ki morata biti v pravill1iku ustrezno rešeni. To ni bilo
storjeno, kar je na več mestih šibka stran tega pravilnika. Od integralnega gospodarjenja z gozdovi iztrgano pojmovanje splošnokoristnih funkcij je mogoče
zaznati tudi v 44. členu pravilnika ( 1998).
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S 17. členom za območni nač1t opredeljeno načrto
vanje ukrepov za razvijanje splošnokoristnih funkcij
ima še dodatno napako. Ne upošteva logike načr
tovalnega procesa, saj iz začetne faze ugotavljanja
stanja funkcij gozdov preskoči vrsto faz in ključnih
vmesnih odločitev in se neosnovano loti kar načrto
vanja konkretnih ukrepov v detajlu.
- Za razvoj zelo pestrim okoliščinam prilagojene tehnologije pri pridobivanju lesa so z novim pravilnikom
(1998) predvidene le splošne usmeritve, celo za načrt
gospodarske enote, ki mora biti konkretnejši, medtem
ko je stari pravilnik (1987) za območni načrt v 20. členu
predvidel v integralno celoto usklajen načrt razvoja
te dejavnosti. Načrt tega področja mora biti izdelan
do določene stopnje konkretnosti, ki omogoča medsebojno usklajevanje (upoštevanje medsebojne pogojenosti ter posebnih zahtev in omejitev) in s tem vključitev v integralni sistem gozdnogospodarskih ukrepov. Le splošne usmeritve tega ne omogočajo. Navsezadnje gre za proces usklajenega naČitovanja razvoja
na tem področju. Ali ni npr. tehnološko področje kljub
sedanji organizacijski ločenosti še vedno del te stroke
in pomemben pogoj za skladen in hkrati uspešen razvoj
mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi?
3.3 Analiza preteklega gospodarjenja z gozdovi
Pravilnik tudi na tem področju ne dela razlike med
in načrtom gospodarske enote, kar
ni dobro. Enak pristop k analizi je ustrezen le za kvantitativno analizo realiziranega (posek, gojitvena in varstvena dela) nasproti načrtovanemu .
Z novim pravilnikom (1998) predvidena analiza
preteklega gospodarjenja z gozdovi ne vključuje kritične ocene kvalitete in medsebojne usklajenosti celotnega sistema gozdnogospodarskih ukrepov (vseh dejavnosti) v gozdovih z vidika bam10ničnega uresničeva
nja gozdnogospodarskih ciljev. V primeru območnega
načrta pride v poštev tudi kritična analiza gozdnogospodarskega načrtovanja (obnov, sprememb in prilagoditev načrtov gospodarskih enot) in kvalitete spremljave gospodarjenja z gozdovi in razvoja gozdov. V
tej analizi so namreč vsebovani vsi pomembni kriteriji
in indikatorji za kritično preverjanje ustreznosti preteklega gospodarjenja z vidika trajnosti.
V neposredni zvezi z oceno kvalitete preteklega
gospodarjenja je preverjanje njegove uspešnosti. Pristopa k tej analizi v enoti in v območju gotovo ne moreta
biti povsem enaka. Iz tega, kar je navedeno v 2. odst.
35. člena (»primerjava načrtovanih in izvedenih ukrepov in njihovih učinkov«), ne moremo razbrati, za
kakšen postopek naj bi šlo.
območnim načttom
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Preverjanje uspešnosti si predstavljamo na naslednji način: na začetku in na koncu načrtovalnega obdobja razpolagamo na podlagi najrazličnejših infom1acij
z dokaj podrobno strukturiranim stanjem gozdov za
območje in enoto, vključno po gospodarskih razredih.
Na istih ravneh imamo tudi informacije o realiziranih
sečnjah, gozdnogojitvenih in varstvenih delih itd. v
medobdobju. S primerjavo stanj na začetku in na koncu
načrtovalnega obdobja lahko z različnimi kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalci na samem načrtovalnem
objektu- gozdu, od ravni gospodarskega razreda naprej,
presojamo, ali gre, sodeč po teh strukturnih premikib, za
uspešnost in kakšna je. V območj u nas morajo zanimati
tudi globalni premiki v strukturi gozdov, ki kažejo na
uspešnost uveljavljanja temeljnih strategij p1i reševanju
območnih razvojnih problemov. S sintezo območnih
načrtov na državno raven je mogoče in potrebno v kvantitativni in kvalitativni obliki presoditi uresničevanje
programa razvoja gozdov v državi.
Ob zamisli analize preteklega gospodarjenja z gozdovi v novem pravilniku (1998) se zastavlja naslednje
vprašanje: Kako je mogoče v vsebinskem (kvalitetnem) pogledu kritično presojati preteklo gospodarjenje
z gozdovi in preverjati njegovo uspešnost skupno za
vse gozdove v območj u , ob popolnem zanemarjanju
odločilne vloge lastništva v preteklem razvoju in sedanjem stanju gozdov ter v pogojih gospodarjenja? Kako je
v tej analizi mogoče skupno obravnavati takšne skrajnosti, kot so urejene razmere pri gospodarjenju v državnib gozdovih do skoraj stihijskih pri parcelnem gospodarjenju na prevladujoči skrajno razdrobljeni zasebni
posesti v Sloveniji? Absurd neupoštevanja lastn.ištva v
celotnem vsebinskem delu procesa načrtovanja, ki ga
uveljavlja nov pravilnik (1 998), je tu očiten .
4 UVELJAVLJANJE NAČELA SONARAVNOSTI
Z GOZDNOGOSPODARSKIM NAČRTOVA
NJEM
4.1

Načelno izhodišče

Načelo sonaravnosti je z gozdnogospodarskim načr
tovanjem mogoče v največji meri uveljaviti v obliki ti.
sistemsko-evolucijskega oziroma kontrolnega pristopa k načrtovanju. Kontrolni pristop predpostavlja
našo »iznajdljivost« v stalnem procesu iskanja boljših
možnosti za gospodarjenje z gozdovi v kompleksnih
pogojih razvoja gozda in njegovega družbenega okolja.
Načrtovanje na principih kontrole razumemo kot evolucijski proces stalnega učenja v dialogu z gozdom in
družbenim okoljem ter preverjanja ustreznosti na ta
način spoznanih rešitev.
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Izhodišča

za koncept gozdnogospodarskega
v Zakonu o gozdovih in v Programu razvoja gozdov v Sloveniji
načrtovanja

Prvi osnutki sedaj veljavnega Zakona o gozdovih
so ponujali slabe rešitve, ne le za gozdnogospodarsko
načrtovanje, ampak tudi za ureditev gospodatj enja z
gozdovi sploh. Prihajalo je tudi do politizacije povsem
strokovnih zadev. Gozdnogospodarskemu načrtovanju
so celo nataknili negativno oznako socialističnega planiranja. V takih razmerah je Oddelek za gozdarstvo BF
na pobudo prof. l. Winklerja leta 1992 izdal brošuro
Dileme prihodnje ureditve gospodarjenja z gozdovi.
Tu je Winkler med temeljnimi načeli za gospodarjenje
z gozdovi v Sloveniji izpostavil: nače lo mnogonamenskosti, sodobno vlogo gozdnogospodarskih o bm očij
in posebej kontrolno metodo za načrtovalno delo z
gozdom kot naravnim sistemom. V nadaljevanju je v tej
brošuri (GAŠPERŠIČ et al. 1992, od strani 13 naprej)
izpostavljeno kognitivno bistvo kontrolne metode, tj.
kontinuirana spremljava gospodarjenja z gozdovi kot
proces neprestanega učenja v dialogu z gozdom in
adaptivno prilagajanje v skladu z novimi spoznanji in
izkušnjami, pridobljenimi v tem dialogu. Posebej je
tu poudarjeno, »da brez tako zamišljene spremljave
gospodarjenja z gozdovi ne moremo govoriti o ekosistemsko (sonaravno) oblikovanemu gozdnogospodarskemu načrtovanju . Brez te komponente bi bilo načrto
vanje sterilno (birokratsko), vedno znova demantirano,
torej neživljenjsko. Pri svojem delu z gozdom se brez
spremljave ne bi niče sar na uč ili , ponavljali bi stare
napake in kar naprej tamali o dragem načrtovanju, ki
ne opravi či zanj porabljenih sredstev.«
Med drugim so gotovo tudi ta sta lišča Oddelka
za gozdarstvo BF pripomogla, da je v 10. in Il.
č lenu Zakona o gozdovih predvidena uporaba kontrolne metode v gozdnogospodarskem načrtovanj u. Tu
je dol očeno:
»Cilji, usmeritve in ukrepi za doseganje ciljev
se določijo na podlagi stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja
gozdov v območju oziroma v enoti.«
Zakonitosti razvoja gozdov, anaLize preteklega gospodarjenja in pridobljena spoznanja pri spremljanju
razvoja gozdov nedvomno pomenijo ugotavljanje sprememb in posebnosti v razvoju gozdov, potreb po spremembah pri gospodarjenju, torej se moramo z vsemi
v 1O. in Il. č lenu našteti mi elementi gozdnogospodarskih nač rtov prilagajati temu spreminjanju. Gre
očitno za zahtevo po adaptivnem n ačrtovanju - kontrolni metodi.
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Zanimivo je, da je v Programu razvoja gozdov
v Sloveniji ( 1995, str. 29), kjer so posebej navedene
zahteve za metodologijo načrtovanja v pogoj ih sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, eksplicitno in nedvoumno rečeno : »Načrtovanj e mora omogočiti din amično prilagajanje naravnim procesom, vlogam
gozdov (v bistvu zelo raz lič nim in spreminj ajočim se
družbenim potrebam, op. avtorjev) in različnim motnjam pri gospodarjenju z gozdovi.«
Nobenega dvoma ni, da tako Zakon o gozdovih kot
Program razvoja gozdov v Sloveniji zahtevata koncept načrtovanja na principih kontrolne metode,
kar za Slovenijo ni nobena novost. Žal gre po 15-letni
polemiki o tem konceptu za razmere, ko je treba stvari
ponovno postaviti na svoje mesto, tudi zato ker je
sedaj v Zakonu o gozdovih prv i č postavljena zahteva
(načelo) sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, kontrolna metoda pa je ena ključnih opornih točk.
4.3 Pravilnik o gozdnogospodarskih načrtih v
luči uresniče vanja načela sonaravnosti pri
gospodarjenju z gozdovi
4.3.1 Pripravljalna faza v procesu gozdnogospodarskega načrtovanja
Proces obnove gozdnogospodarskih načrtov na
principih kontrolne metode se začn e s pripravljalno
fazo. Proces načrto va nja v gozdu kot evolucijskem
sistemu se nikoli ne za ključi . Pripravo obnove nač rtov
je treba zato snovati na rezultatih s i stemati čn e spremljave gospodarjenja z gozdovi in razvoja gozdov v preteklem de setle~u. Za seboj imamo desetletne izkušnje in nova spoznanja, do katerih smo se dokopali z
obnavljanjem načrtov gospodarskih enot in z gospodarjenjem v okviru gospodarskih enot pri reševanju
n ajrazličnejših problemov v detajlu (npr. z gozdnogojitvenim načrtovanjem).
S pripravljalno fazo si vnaprej odpremo možnosti
za usmerjeno raziskavo stanja in razvojnih procesov
v gozdovih in v njihovem družbenem okolju ter za
kasnejše reševanj e problemov, zato je ustvarjalno izredno pomembna.
Vsako gozdnogospodarsko območje in ravno tako
enote znotraj o bm očj a imajo zelo raz li č n e razvojne
probleme, ki terjajo njim ustrezen pristop, ta pa se
mora izoblikovati prav v pripravljalni faz{ v obliki
programa za obnovo n ačrta . V Strokovnih podlagah
za obnovo gozdnogospodarskih naČltov (GAŠPERŠIČ
in sod. !988, 1989) je bilo posebej poudarjeno, da je
treba odgovornemu nosilcu obnove načrta pustiti
vso ustvarjalno iniciativo pri reševanju specifičnih
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problemov v posameznih območjih in enotah. Tega

ni mogoče rešiti z nobenim pravilnikom ali še tako
podrobnimi navodili. Za pametno razmišljanje pač ni
navodil. Brez ustvarjalne iniciative nosilca obnove gozdnogospodarskega načrta tu 11i mogoč noben napredek. Ob vsebinski zasnovi obnove načrta se v pripravljalni fazi rešuje tudi pomembno vprašanje optimiranja
odnosa med uporabno vrednostjo načrta in stroški za
njegovo izdelavo.
Novi pravilnik (1998) bolj kot ključne zahteve,
ki bi jih morali upoštevati v načrtovalnem (miselnem) procesu, predpisuje konkretno strukturo vsebine
načrta, kar je napačno, saj to preusme1ja pozornost od
probl emsko-načrtovalne vsebine k obliki načrta, pelje
k poenotenju, ki duši ustvarjalno iniciativo in k oportunističnemu obnašanju. Lažje je zadovoljiti pravilnik
kot pa ustvmjalno razmišljati in pri tem kot odgovomi
nosilec obnove načrta tudi kaj tvegati, saj gre pogosto
za zahtevne odločitve, ki ne smejo ostati brez odgovora.
Tako zasnovan pravilnik napeljuje tudi k uradniškemu
potrjevanju nač1iov gospodarskih enot. Najlažje je presojati skladnost izdelanega načrta s pravilnikom, veliko
težje pa vsebinske rešitve, ki so bistvo pri potrjevanju
načrto v.

Izredna problemska pestrost gozdnogospodarskih
razmer v Sloveniji terja prav tako pestro paleto rešitev. Ustvarjalnost je v izkoriščanju pestrih možnosti,
ki nam jih ponuja razvoj gozdov in njihovo družbeno
okolje. Z neupoštevanjem osnovnih oblik lastništva kot
ključnega dejavnika smo si že vnaprej (s pravilnikom)
zaprli možnosti za mnoge ustvarjalne rešitve. V pestrih
slovenskih razmerah je normalno, da so tako območni
načrti kot načrti gospodarskih enot znotraj območij
skoraj do nerazpoznavnosti različni. Poseben problem
novega pravilnika (1998) je v pretiranem poenotenju
izdelave načrtov in v tem, da je pretirano podroben, s
čimer onemogoča spremembe in ustvarjalno prilagajanje pri izdelavi načrtov.
Stari pravilnik ( 1987) je v Il . členu izrecno predvidel pripravljalno fazo v procesu obnove gozdnogospodarskih načrtov. V strokovnih podlagah za obnovo
območnih načrtov in načrtov gospodarskih enot je bila
njena vsebina dokaj podrobno obrazložena in argumentirana. Kakšni so razlogi, da je bil ta ustvarjalno
tako pomemben člen v procesu obnavljanja načrtov
v novem pravilniku (1998) opuščen , in to kljub določi l om 1O. in 11. č lena Zakona o gozdovih, ki ga vsaj
smiselno zahtevata? Razlog je lahko prav v opisanem
prejšnjem odstavku, v prisiljenem utesnjevanju zelo
pestre problemske vsebine v togo predpisano formo
načrta, v zamenjavi vsebine s formo.
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4.3.2 Neupoštevanje jasnih zahtev Zakona o
gozdovih

Zakon o gozdovih v 10. in JI. č l enu nedvomno
zahteva koncept na črto va nja na principih kontrolne
metode, kar za Slovenijo ni nobena novost. V novem
pravilniku (1998) so sicer omenjeni pojmi: analize
preteklega gospodarjenja z gozdovi, razvojne težnje
gozdov, zakonitosti razvoja gozdov in drugi, ki v 10.
in Il . členu Zakona o gozdovih nedvomno zahtevajo
do l očen koncept načrtovanja. Vendar je iz tega nastal
vsebinsko heterogen in nejasen 36. člen z ambicioznim
naslovom Oris zakonitosti razvoja gozdov, ki vključuj e
več vsebin:
- analizo pretekle razvojne dinamike gozdov;
- prikaz razvojnih teženj gozdov po drevesni sestavi
in drugih značilnostih ;
- presojo razvoja gozdov v pogledu trajnosti in zagotavljanja biološke pestrosti oziroma sonaravnosti.
Na podlagi razpoložljivih podatkov lahko do neke
mere prikažemo preteklo razvojno dinamiko (zgodovino) gozdov, ki je nedvomno zanimiva, ne daje pa nam
možnosti sklepanja o neposredni razvojni usmerjenosti
gozdov.
Do vzorcev, ki nam z neko verjetnostjo nakazujejo
razvojno usmerjenost gozdov, pridemo s skrbno interaktivno spremljavo gospodmjenja z gozdovi in razvoja
gozdov (napotilo 1O. in 11. č le na Zakona o gozdovih)
v konkretnem gospodarskem razredu, česar pa se tu
ne omenja. Orisati kar zakonitosti razvoja gozdov na
podlagi prej naštetih kazalcev pa je najbrž preveč ambiciozna naloga.
Posebej nas je zanimalo, kako je ta, s 36. členom
predstavljena dinamična komponenta uveljavljena v
nadaljnjih fazah procesa obnove gozdnogospodarskih
načrtov, zlasti območnega.
Za območni načrt so v 22. členu predvidene »splošne usme1itve za razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst, zgradbe sestojev in višine lesne zaloge«.
Že v poglavju 2.2 smo ugotovili, da takšne splošne
usmeritve na ravni območja ne morejo imeti posebne
vrednosti, saj je to v konkretni obliki šele stvar oblikovanja gozdnogojitvenih ciljev po gospodarskih razredih. Konkretne možnosti oblikovanja gozdov v območju po drevesni sestavi, sestoj ni zgradbi, kakovosti se v
mejah naravnih možnosti izhodiščno odpirajo najprej
z oblikovanjem temeljnih strategij (temeljnih odločitev) pri globalnem reševanju območni h razvojnih
problemov, kjer moramo upoštevati številne omejitve,
vključno finančne.
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Kljub izpostavljanju dinamike razvoja gozdov (36.
člen) so sestavljalci pravilnika ( 1998) v 23. in 38. členu
vseeno pristali pri stati ki, pri že 15 let kritiziranem
statičnem pojmovanju gozdnogojitven.ib ciljev. Optimalnega oziroma idealnega modela gozda ter gozdnogojitvenega cilja, za katerega je treba določiti obdobje,
v katerem naj bi bil dosežen, ne moremo razumeti drugače kot statično, kar je v popolnem nasprotju z zahtevami 1O. in l l. č lena Zakona o gozdovih oziroma z
načrtovanjem na principih kontrole, o čemer je že bilo
obširno poročano (GAŠPERŠIČ 2001 ). Kje je tu tisto
din amično prilagajanje naravnim procesom, vlogam
gozdov in razl i čnim motnjam pri gospodarjenju z gozdovi (Program razvoja gozdov v Sloveniji)? Deklarativno torej prisegama na načelo sonaravnosti, razmišljamo pa po starem. Program razvoja gozdov ( 1995) sta
izdelali isti instituciji kot novi pravilnik (1998). Kako
to, da so v programu stvari pravilno postavljene? Program razvoja gozdov Slovenije je navsezadnje sprejela
vlada, kar ni brez pomena.
4.3.3 Spremljava gospodarjenja z gozdovi in
razvoja gozdov
Interaktivna spremljava gospodarjenja z gozdovi
in razvoja gozdov je osrednja kvalitetna zahteva za
načrtovanje na principih kontrole in izziv, na katerega
se doslej pri gozdnogospodarskem načrtovanju v Slovenij i še nismo ustrezno odzvali.
Pod spremljavo gospodarjenja z gozdovi smo doslej
razumeli le spremljavo izvajanja gozdnogospodarskih
načrtov, ne pa tudi vsebinske spremljave gospodarjenja
in razvoja gozdov ter družbenega okolja kot trajnega
eksperimenta pri iskanju boljših rešitev za gospodarjenje z gozdovi in njihovega preverjanja v praksi. Tega
pomembnega elementa novi pravilnik ( 1998) ne vsebuje, torej ne sledi zahtevam 1O. in Il. člena Zakona
o gozdovih.
O vsebini spremljave gospodarjenja z gozdovi in
razvoja gozdov je bilo že marsikaj napisano, tudi v
obliki pri poročil v času oblikovanja Zakona o gozdovih
in Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (GAŠPERŠIČ in sod. 1988, 1989, GAŠPERŠIČ 1KOTAR 1WINKLER 1992, GAŠPERŠIČ 1
KOTAR 1MLINŠEK 1POGAČNIK 1993, GAŠPERŠIČ 1994a, 1994b, l995 oz. 1997).
Za spremljavo gospodarjenja z gozdovi in razvoja
gozdov na območlli ravni bi moral biti odgovoren vodja
službe za gozdnogospodarsko načrtovanje v območni
enoti Zavoda za gozdove, za spremljavo po gospodarskih enotah pa vodja krajevne enote Zavoda za
gozdove, ki bi moral biti praviloma zadolžen tudi za
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obnovo načrtov gospodarskih enot.
V kvaliteti spremljave gospodrujenja z gozdovi in
razvoja gozdov bi se morala pokazati strokovna usposobljenost, razgledanost in ustvarjalna uspešnost (domiselnost) vodje krajevne enote Zavoda za gozdove.
5 ZAKLJUČKJ

Mnogonamenskost in sonaravnost pri gospodarjenju
z gozdovi zahtevata temeljite preusmeritve od tradicionalnih predstav in drugačen n ačin razmišljanja. Večkrat
je bilo opozorjeno, da je ta razvojna preobrazba gozdnogospodarskega načrtovanja in z njim gospodarjenja
z gozdovi najprej in predvsem stvar vsebine in šele nato
zadeva raznih metod, pripomočkov in tehnologij. To se
je pokazalo tudi pri oblikovanju Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (1998), saj
manjka vrsta ključnih elementov za ureditev gospodarjenja z gozdovi v skladu z načeli trajnosti, gospodarnosti,
mnogonamenskosti in sonaravnosti.
Novi pravilnik (!998) usmerja pozornost bolj v
obliko načrtov kot v načrtovalni miselni proces reševanja problemov. S težnjo k poenotenju in opustitvijo individualne priprave obnove gozdnogospodarskih
načrtov je nedvomno zelo prizadeta iniciativa odgovornih nosilcev za obnovo načttov pri ustvarjalnem
reševanju problemov.
Prezrta je bila klj učna vloga območnega načrta pri
uresn i čevanj u nače l a trajnosti in gospodarnosti, tj. oblikovanja območne politike reševanja problemov razvoja
gozdov.
Načeli mnogonamenskosti in sonaravnosti zahtevata
med drugim tudi višjo stopnjo kulture pri celotnem ravnanju z gozdovi, ki ni že sama po sebi razumljiva. Naloga
gozdnogospodarskega načrtovanja je, da vse dejavnosti v gozdu, vključene v mnogonamensko in sonaravno
gospodarjenje z gozdovi, za ta namen ustrezno organizira, tj. medsebojno temeljito uskladi (odpravi konflikte),
kar še zdaleč ni enostavna ali celo samoumevna zadeva.
Te nujno potrebne zahteve ni v pravilniku.
Kontrolna metoda predstavlja že tradicionalno temeljno idejno podlago konceptu gozdnogospodarskega
načrtovanja v Sloveniji. Adaptivno prilagajanje razvoju
gozdov in družbenega okolja se je v praksi pri načrtovanju
že uveljavilo, zato je toliko bolj nerazumljivo, da je novi
pravilnik (1998) izdelan v nasprotju z idejo kontrolne
metode oziroma z zahtevami Zakona o gozdovih.
Novi pravilnik ( 1998) uvaja praktično v celotnem
načrtovalnem procesu enotno (skupno) obravnavo vseh
gozdov ne glede na večstranske in velike razlike ter
posebnosti med državnimi in zasebnimi gozdovi, kar
je zlasti usodno v primeru območnega načrta.
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Na več mestih je mogoče skozi spodrsljaje v pravilniku zaznati sicer splošno razšitjeno nesistemsko
gledanje na funkcije gozda, ki so gozdu imanentne in
nedelj ive, ter na vzajemen odnos med funkcijami gozda
in njegovo ekosistemsko strukturo. V tem je izhodišče
neustreznega razumevanja odnosa med potrebami po
funkcijah gozdov in gozdnogospodarskimi cilji (realno
zahtevano kvantiteto in kvaliteto funkcij = uč inkov
gozdov), odnosa med gozdnogospodarskimi cilji in
gozdnogojitvenim ciljem, tj. (ekosistemsko) strukturo gozda, ki naj zagotavlja gozdnogospodarske cilje.
Podobno nesistemsko gledanje je tudi na mnogonamensko gospodarjenje v ožjem smislu, tj. na integriran
in medsebojno temeljito usklajen sistem ukrepov vseh
dejavnosti v gozdu za harmonično uresni čevanje konkretnega sistema gozdnogospodarskih ciljev. Posledica
tega je iz celote izvzeta obravnava splošnokoristnih
funkcij. Na nekaterih mestih v pravilniku (1 998) ni
upoštevan izrazito dial ektičen odnos med strukturo družbenih potreb do gozdov, cilji gospodarjenja (vključno
z gozdnogojitvenimi) in celotnim sistemom gozdnogospodarskih ukrepov.
Problem pri izdelavi pravilnika (1998) je tudi v poznavanju načrtovalnega procesa, zlasti procesa odloča
nja v sistemu gozdnogospodarskega nač rtovanja (načrt
območja, enote, detajla) in s tem razmejitev med posameznimi ravnmi.
Vzroke spodrsljajev pri oblikovanju pravilnika
moramo iskati tudi v neupoštevanju opozoril in zanemarjanju izkušenj, ki si jih je to področje klub mnogim
pomanjkljivostim nedvomno nabralo v preteklosti. Kako
naj razumemo opustitev vrste ključnih elementov za uresn i če vanj e načela trajnosti, gospodarnosti, rnnogonamenskosti i.n sonaravnosti (kontrolna metoda), ki jih je
vseboval že stari pravilnik ( 1987) in v izpeljani obliki
Strokovne podlage za obnovo gozdnogospodarskih načr
tov? Končno pa je bilo veliko tega že utečena praksa,
zlasti pri zadnjih dveh obnovah območnih na črtov in
njihovi obravnavi v potrditvenem postopku. Če bi se
držali preizkušenega starega načel a »predhodnik (tu
je mišljen pravilnik) je nasledniku most«, bi bil novi
pravilnik zagotovo boljši. Da bi večkratno sklicevanje na
stari pravilnik ne bilo napačno razumljeno,je treba vendarle omeniti, da ga niso sestavljali avtorji tega čl anka.
V svojih razmišljanj ih ob novem pravilniku (1998)
smo več ali manj našteli le dej stva. Kako od tu naprej
·in ali sploh kam, je stvar pristojnih na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je zadolženo za
izdajo ustreznih pravilnikov s področja gozdnogospodarskega načrtovanja.
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Obravnavanje sekundarnih (antropogenih) gozdnih fitocenoz in gozdnogospodarsko načrtovanje
Živko KOŠIR*
Izvleček:

Košir, Ž.: Obravnavanje sekundarnih (antropogenih) gozdnih fitocenoz in gozdnogospodarsko načrtovanje. Gozdarski vestnik,
št. 9/ 200!. V slovenščini, cit. lit. 13.
Pri opisovanju novih gozdnih združb v Sloveniji se vse pogosteje vključuje v asociacije tudi gozdne fitocenoze, ki predstavljajo
razvojne stadije prvotnih združb v selnmdamih (antropogenih) sukcesijah. Predstavljena so teoretična izhodišča vodilnih fitocenologov
srednjeevropske fitocenološke šole o nači nu obravnave antropogenih gozdnih fitocenoz, sedanji pristop k antropogeno oblikovanim
vegetacijskim formacijam ter pomen takega pristopa za gospodarjenje z gozdom.
Ključne

besede: gozdna fitocenoza, antropo-zoogeni stadij, metodologija, gozdnogospodarsko nač rtovanje.

Uvod
Pozornost mi je vzbudila pred nedavnim v Gozdarskem vestniku (1. 59, št.! ) predstavljena knjigaM.
Zupanč iča o smrekovih gozdovih Slovenije, in sicer
tisti del, kjer je nakazan aplikativen pomen monografije za gozdnogospodarsko načrtovanje. Ker obravnava avtor v znanstveni monografiji tako primarne
kot sekundarne gozdne združbe, poimenovane tudi kot
sekundarno smrečje in ponekod tudi kot sekundarne
fitocenoze,je le potrebno aplikativen pomen te študije
še dodatno osvetliti. Gozdne fitocenoze so namre č tudi
tokrat združene v asociacije, ne glede na to, ali so to
fitocenoze v primamem (naravnem) razvoju ali gre za
združevanje fioristično podobnih fitocenoz, nastalih v
sekundami (antropo-zoogeru) sukcesiji. Tak pristop je
bil v preteklosti v evropskem prostoru pogosto uporabljen s strani sinsistematično usmerjenih fitocenologov in se je zgledoval po uveljavljenem načinu obravnavanja travniških, njivskih in plevelskih fitocenoz v
kmetijstvu.
Uporabne informacije za gospodarjenje z gozdovi
in dolgoročno gozdnogospodarsko načrtovanje dajejo
le take naravne vegetacijske enote, ki se s svojo vegetacijsko sestavo (ob poznanih ekoloških zahtevah rastlinskih vrst) povezujejo v sinekološko in sindinami čno
individualno enoto. Gozdna fitocenoza, kije vključena
v asociacije že s samo takšno opredelitvijo, nakazuje
osnovne lastnosti fitocenološko raziskanega gozda. V
sekulamem razvoju predstavlja oblikovano vegetacijsko enoto, ki je skupno z drugimi fitocenozami enake
singeneze in sinekologije preučena in združena v abstraktna asociacijo. Ko pa so gozdne fitocenoze določene asociacije arealno omejene in kartirane kot gozdna
*dr. Ž. K., univ. dipl. gozd., Turjak 34, 13 11 Turjak, SLO

Gozd V 59 (2001) 9

združba, ki je sistematsko opredeljena kot asociacija
(ali nižja sistematska enota), je obravnavanje asociacije kot abstraktne vegetacijske enote le še teoretičen
pojem. Vse fitocenoze, tj. posamični sestoji, ki pripadajo taki gozdni združbi (asociaciji ali nižji sistematski
enoti), se razvijajo, ne glede na njihov trenuten individualni razvoj v sto- in večletnj ciklični sukcesiji, v isti
smeri s ciljem doseči v danih razmerah najvišjo možno
razvojno stopnjo.
Taki asociaciji pripadajo tudi gozdne fitocenoze, ki
so bile zaradi ekstremnih (neposrednih ali posrednih)
vplivov človeka spremenjene v taki meri, da ni mogoča
njihova obnova v cik l ični sukcesiji. V teh fitocenozah lahko skoraj vedno zaznamo težnjo po progresivnem razvoju, le-ta pa se po prenehanju akutnih vplivov
nadaljuje v sekundarruh (antropogenih) sukcesijah, za
katere je značilen (krajši ali dolgotrajnejši) stadij alni
razvoj. Razvoj (progresivnj ali regresivni) teh gozdnih
fitocenoz se povezuje z lastnostmi prvotne asociacije,
so del njene sindinamike (boillsi klimaksne ali paraklimaksne ali trajnejše asociacije) in jih zato ne moremo
obravnavati izven teh okvirov kot neko samostojno
asociacijo s sindinamiko in sinekologijo neke druge
asociacije.
Brez poznavanja sindinamike in sinekologije
gozdne združbe, ki sega v stoletna razvojna obdobja,
ne moremo dobiti ustreznih informacij za gospodarjenje z gozdom. Za razliko od gozdnih fitocenoz pa se
sinekologija in sindinamika travniških in njivskih fitocenoz podrejata košnji, gnojenju, setvenemu kolobatju,
obdelavi tal, selektivnemu odstranjevanju rastlinskih
in živalskih vrst ter drugim bolj ali manj akutnim
antropo-zoogenim vplivom.
Takšne antropogene gozdne fitocenoze zahtevajo
posebno podrobno fitocenološko obravnavo, treba jih
je sindinamično in sinekološko povezati s prvotno aso367
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ciacijo in pokazati na njihov položaj v recentni sukcesiji prvotne asociacije. Zato naj predstavim tem·etična izhodišča Braun-Blanqueta ( 1951) o načinu obravnave antropogenih gozdnih fitocenoz, sedanji pristop
k antropogene oblikovanim vegetacijskim fonnacijam nekaterih vidnejših fitocenologov, kot so Ellenberg (1996), E. Oberdorfer (1992) in Mucina s sod.
( 1993), ter pomen takega pristopa za gospodarjenje
z gozdom. Posebej želim poudariti, da s tem ne želim
kratiti pravice do svojstven ib pristopov pri proučevanju
vegetacijske odeje.
Naravne in antropogeno-z:oogene sukcesije po
Brauo-Blanquetu
Primarne (ali naravne) sukcesije obravnava
Braun-Blanquet ( 1951 , od s. 443 naprej) vzporedno s
klimatskimi razmerami, nastajanjem tal in razvojem
vegetacije (obrobje ledenikov, zarašča nj e peskov, prodišč, melišč ipd. v centralnih Alpah). To so razvojni
stadiji fitocenoz, ki si sledijo v seriji vegetacijskih enot
in ki jih obravnava kot (začetne, prehodne, končne)
stadije oziroma na najvišji razvojni stopnji, ki je v dan ili
rasti ščnih razmerah dosegljiva, kot asociacije, ki jih
opredeljuje tudi stalna rastlinska kombinacija. V zadnjem času je tako obravnaval erozijska območja v naših
Julijskih Alpah tudi Dakskobler ( 1996).
Gozdne fitocenoze, ki se oblikujejo po prenehanju
antropogenih vplivov (požigi, paša, krč itev, osnovanje
drevesnih kultur ipd.) na rastiščih razvitih tal predhodnih združb, pa obravnava Br.-BI. kot razvojne stadije
v sekundami Cantropogeni) sukcesiji. Takih stadijev
ne uvršča v asociacije, poimenuje jih po rastlinski
vrsti, ki ima dominantno cenološko vlogo v fitocenozi.
Kot primer navaja sekundarne sukcesije v mediteranski
makiji in stadije zara š ča nja pogorišč na rasti ščih združbe Fageto-Abietetum po Tregubovu (1941 ). Stadiji
so tu predstavljeni v recentni sukcesiji s svojim položajem proti prvobitni združbi (vključeru so tako progresijski kot eventualni ponovni regresijski stadiji).
Progresijski in regresijski stadiji na (v sekularnem
razvoju) razvitih tleh so znač ilnost sekundarnega
(antropogenega) razvoja gozdne vegetacije. Konkurenč n e razmere med vrstami so tu povsem drugačne
kot ob vzporednem razvoju vegetacije in tal. Stadiji so
različno dolgi, lahko tudi zelo dolgotrajni.
Nadomestn i gozdovi (Forstgesellschaften) in
klasifikacije nadomestnih gozdov
Ugotovljena stadijalna razvojna stopnja fitocenoze pa še ne definira celotne sindinamike asociacije,
v kateri so se spreminjali tako fl oristi čna sestava
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kot ekologija in razširjenost združbe. Poreklo stadijalne fitocenoze je lahko zelo različno. To so lahko
naravni recentni razvojni stadiji, kj potekajo po opustitvi gozdne paše ali prenehanju antropo-zoogenih
vplivov na opuščenih kmetijskih zemljiščih, ali gozdne
fitocenoze, ki so umetno oblikovane le s pospeševanjem drevesnih vrst, kj so sicer lastne združbi ali v
njej celo prevladujejo, ali pa so to fitocenoze, nastale s
saditvi jo ali setvijo prvotni združbi več ali manj tu jih
drevesnih vrst.
V rastlinskj odeji takih fitocenoz srečuj e m o vrste
prejšnjih vegetacijskih enot, priseljujejo in vključujejo
se nove vrste, rastl inska sestava je zelo labilna in niha
tako po sestavi kot po številu in pokrovnosti (porasti)
vrst, ki nakazujejo progresijo oziroma regresij o fitocenoze.
Čeprav imajo te fitocenoze nestabilno vegetacijsko
zgradbo, lahko tudi take umetne gozdove floristično
posnamemo in členimo. Tako so bili v preteklosti
na Danskem opredeljeni tipi talne vegetacije ali
»socionen« (KOlE, 1938). V jugozahodni Nemčiji
(Baden-Wiirtenberg) pa so od leta 1950 dalje vodena
obsežna raziskovanja in karti ranja talnih vegetacijskih
tipov po metodi Krauss, Hornstein, Schlenker ( 1949).
Obsežne raziskave in kartiranja nadomestnih gozdov
(Forstgesellschaften), ki so v Nemč iji izvršena po nadalje razviti metodi Schlenkerja, niso neposredno povezana s flori stično metodo Br.-Bl. Po tej metodi so ugotovljene ras tišč ne enote, ki so poimenovane po prevladujočih ekoloških (pedoloških, morfoloških, geoloških) dejavnikih in z ekološkimi rastlinskimi grupami
(SCHLENKER 1950). Rasti ščne enote ruso uvrščene v
nek sistem, temveč so razvrščene po izrazitosti ekoloških dejavnikov in prevladuj oč i h ekoloških rastlinskih
grupah.
R. Tiixen ( 1950) je antropogene oblikovane gozdne
fitocenoze poimenoval Forstgesellscbaften, za razliko
od naravnih gozdillh fitocenoz, Waldgesellschaften.
Tako obravnavanje in poimenovanje antropogeillb gozdnih fitocenoz je prevzel tudi Braun-Blanquet. To so
nadomestne vegetacijske formacije na rasti šč ib naravnib gozdnih fitocenoz, za katere bom uporabljal izraz
nadomestni gozd. Antropogene gozdne fitocenoze
nimajo značiln ih vrst, spoznamo jih le preko kombinacije diferencialnih vrst. Te vrste nakazujejo rasti ščne
razmere »domala tako dobro kot značilne vrste v drugi11
nadomestnih združbah« (Ellenberg). Na primerjalnih
študijah je bilo ugotovljeno, da nadomestni gozdovi,
osnovani z istimi drevesnimi vrstami, različno uspevajo
na rastiščih različnih prvobitnih združb. ki jih nakazuje
tudi različna rastlinska sestava. Na teh ugotovitvah tudi
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temelj i metoda talnih vegetacijskih tipov po Schlenkerju. El!enberg (1996, s.750) navaja pri obravnavi
antropogenih gozdnih fitocenoz po Rodiju (1968), da
»lahk:o uporabimo diferencialno rastlinsko sestavo kot
indikatorj e rastišča, tako kot je to v primeru drugih
nadomestnih travniških združb in njivskih plevelov<<.
Ellenberg, Br.-BI., R. Tiixen inE. Oberdorfer poudarjajo, da se tako v recentnih razvojnih stadij ih
kot tudi v antropogeno oblikovanem nadomestnem
gozdu ne oblikuje niti floristično niti ekološko ravnotežje. Ne glede na ugotovitve, da gre za sekundame
(antropogene) stadije gozdnih združb, je predlagano
več sistemov za klasifikacijo antropogenih gozdnih
fitocenoz. tj. nadomestnih gozdov. Passarge (1962) priporoča obravnavo nadomestnih gozdov (Forstgesellschaften) kot samostojnih asociacij, ki se razporejajo
po florističn ih kriterijih v razrede. Zaradi razlikovanja
od naravnih gozdnih združb vstavlja pred ime združbe
predpono Pseudo.
Tako misel drugače dopolnjuje Zerbe ( 1992), ki uporablja latinska imena za poimenovanje gozdnih antropogen ih združb, tako da vpeljuje besedni vložek Cu/to
v ime združbe, npr. Galio harcynici-Culto-Piceetum.
Taka asociacija se lahko deli na več rastiščno različ
nih subasociacij, za katere priporoča nadaljnjo usmeritev gospodarjenja po naravnih razmerah in razvojnih
težnjah. Ta paje vendarle predstavljena s sukcesijsko
shemo razvojnih stadijev.
Mucina ( 1993, str.286) povzema razvrščanje nadomestnih gozdov (antropogene gozdne vegetacij ske formacije) v Avstriji po H. Mayerju (1 974), ki jih obravnava skladno s šolo Br.-Bl. kot Carex brizoides - smrekov sestoj, Vaccinium myrtillus - smrekov sestoj itd.
E nako jih obravnava tudi Peterrnan (1970), ki opisuje
Luzula albida - smrekov gozd in Asperu/a odorata
- smrekov gozd. Oba !očita tudi več oblik Forstgesellschaften, upoštevaje rastiščne, predvsem talne razmere.
Oberdorfer ( 1992) obravnava nadomestne gozdove
pri obsežni primerjalni obravnavi gozdnih združb južne
Nemčije. V primerjalne tabele naravnih iglastih gozdov
ne vkl jučuje popisov iglastib gozdov, ki vsebujejo znači lne vrste drugih, predvsem listna tih gozdov.lz obsežnega popisnega materiala iglastih nadomestnih gozdov,
ki so bili fitocenološko popisani pred uvelj avitvijo
pojma Forstgesellschaft (Schmidt, Gaisberg (1936),
Preising (! 950), Lolunayer ( 1950), Seibert (1962) idr.),
so v te primerjalne tabele vključeni le povsem nespomi
popisi naravnih gozdov. Tako npr. vzhodnoalpskega
subalpskega smrekovega gozda na karbonatib ne vključuje v fitocenološki sistem, obravnava ga kot združbo
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Adenostyles alpina-Picea abies, in ne kot asociacij a
Adenostylo glabrae-Piceetum H. Mayer 69, ».. . ker j e
vprašljivo. ali gre za primarno ali sekundarno vegetacijsko formacijo«. Oberdorfer zaključuje (s. 79): »Ker
se v nadomestnih gozdovih ne oblikuje floristično
in niti ekološko ravnotežje, manjkajo tudi značilne
vrste, do danes niso obravnavani kot asociacije in
vključeni v fitocenološki sistem. Tak pristop seveda
ni sprejet od vseh avtorjev, kar je razumljivo.«
Obravnava kmetijskih antropo-zoogenih fitocenoz
Ellenberg obravnava nadomestne gozdove (Forstgesellschaften) v poglavju Pretežno po človeku sooblikovane in vzdrževane vegetacijske formacije. V tem
sklopu so pretežno negozdne fi tocenoze, nastale po
akutnih posegih v nekdanje gozdne združbe (krčitev,
požig, obdelava tal, gnojenje, košnja itd.). To so
ruderalne (travniki, resave ipd.) oziroma segetalne
(nj ive, polja, vinogradi ipd.) fitocenoze, ki naseljujejo
povsem spremenjena rastišča (svetlobne razmere,
večje dnevne in letne ampl itude v temperaturi, vlažnosti zraka in talnih vodnih razmerah, strukturno spremenjena tla itd.) in se vzdržuj ejo ali spreminjajo s
trajnim in raznovrstnim vplivom človeka.
Vsi ti ukrepi so povzroči li , da so rastišča nekdanjega gozda pod neposrednim vplivom ekstremnejše
makroklime, ki spomi nja na kontinentalno stepsko ali
mediteransko kraško klimo in v neka teti primerih celo
na subalpinski višinski klim at. Ker gozd ne blaži vplivov makrokl imatskih pojavov in s svojim vplivom na
tlotvorbo ne izravnava manj ših razlik v talnih razmerah, se rastišča močno diferencirajo že na manj šem
prostoru. Sinuzije, ki so oblikovale gozdno fitocenozo,
propadejo in na njihovem mestu se oblikujejo nove
antropogene fi tocenoze. Zato nastaja v okolju nekdanje gozdne fitocenoze praviloma več nadomestnih
antropo-zoogenih fitocenoz, katerih povezava s prvobitno gozdno vegetacijsko fmmacijo je težko (ali sploh
ni) doJočljiva.
V antropogeno vzdrževanem ekološkem ravnotežju
se uveljavijo rastlinske vrste, ki so naseljevale v času
prejšnje gozdne vegetacijske odeje klimatsko ali edafsko ekstremnejša rastišča, npr. obrobje gozdov, pečin e,
kamenišča, neustaljena in erodirana zemljišča, prodišča
ipd. To so vrste, ki so prilagoj ene ekstremnim pojavom,
občasnim sušam in hladnim periodam, torej vrste, ki
so v sekulamem razvoju že imele v ekstremnejših klimatskih in splošnih rastiščnib razmerah pomembnej šo
razširjenost, pokrovnost in ceno loško vlogo. Br.-BI. (s.
382) ugotavlja: »Čeprav je cenološka povezava med
temi vrstami bistveno ožja kot v naravnih združbah
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(povezujejo jih predvsem trajno prisotni antropogeni
vplivi), ni njihov indikativen pomen nič manjši«. Te
vrste nakazujejo boniteto tal, potrebo po gnojenju,
obdelavi tal, nevarnost zapleveljenja, prekomerno izkoriščenost tal ipd. Te vegetacijske enote, ki jih je sooblikoval človek, in so kot take vzdrževane vegetacijske
enote. se uvrščajo v fitocenološki sistem antropogenih formacij. Vegetacijska sestava se razlikuje od
gozdnih fitocenoz s prisotnostjo številnih značilnih vrst
(ker kažejo na spremenjene rastiščne razmere v smeri
njihovih primarnih ras ti šč?), ki se tesno povezujejo
s posameznimi vrstami poljedelski h kultur in so zato
obravnavane kot značilnice za asociacij o, zvezo, red
ali razred.
Tak pristop (ki datira še v leto 1925 !) k obravnavi in
sistematskemu razvrščanju »agrocenoz«, ki je utemeljen le z uporabno vredno s~o te fitocenološke metode,
pa ne poteka brez ostrih diskusij med fitocenologi.
Asociacija ali sekundarni (antropogeni) razvojni
stadij?
Stališča vodilnih fitocenologov srednjeevropske
fitocenološke šole, ki so navedena tudi v njihovih zadnjih delih, utrjujejo pojmovanje asociacije: »Fitocenoze oblikujejo v sebi zaključeno celoto, nastajale in
oblikovale so se neodvisno ena od druge, imajo svojo
življenjsko pot in se zakonito individualno razvijajo
dalje. Te poti razvoja so pri različni h fitocenozah iste
asociacije raz lične, odvisne od razmer in pogojev razvoja v posamezni fitocenozi, vendar vse vodijo k
istemu cilju. Asociacijo je treba imeti za temeljno floristično, ekološko, dinamično-genetsko in geografsko
individualizirano vegetacijsko enoto, »približno ustrezno« tako kot rastlinsko vrsto v rastlinskem sistemu.
Ona predstavlja, tako kot rastlinska vrsta, neko abstraktna enoto.« (Br.-Br., s. 18)
Navedeni kriteriji za oblikovanje asociacije temeljijo na opazovanj ih, ocenah ali meritvah v danih razmerah v fitocenozi. Zahtevano pa je več, in sicer, treba
je ugotoviti, ali vodijo poti razvoja vseh teh fitocenoz
k istemu cilju, kajti le tedaj jih lahko vključuj emo v
isto asociacij o. V primeru anh·opogeno preoblikovanih
fitocenoz se tak razvoj lahko ugotovi le s podrobnejšim
vzporednim ekološkim in vegetacijskim preučevanj em
fitocenoz v sekundarnem razvoju.
Po prenehanju ekstremnih anh·opo-zoogenih vplivov poteka sekundami razvoj gozdnih fitocenoz v
recentni progresiji k nekdanjim združbam. Razvoj praviloma poteka v več stadij ib, kijih narekuje vpliv vegetacije na tla in lokalno (sestojno) klimo. Trajanje antropogenega stadija je odvisno predvsem od: vzrokov in
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stopnje regresije združbe, cenološkega značaja rastlinskih vrst z dominantno vlogo v progresiji fitocenoze,
intenzivnosti vpliva vegetacije na tlotvorbo (koreninjenje in zastiranje tal, lash1osti opada ipd.) in tudi
od še vedno spremljajočih antropogenih vplivov (pridobivanje lesa, turizem, lovno gospodarstvo ipd.) Če
povežemo te fitocenoze, ki so opredeljene kot stadiji v
sekundarni (antropogeni) sukcesiji, po floristi čni podobnosti (kombinacija diferencialnih vrst) v novo asociacija, le-ta nima lastne sinekologije in sindinamike;
taka vmesna asociacija ima sinekologijo in sindinamiko klimaksne (prvotne) asociacije in se ne more kot
asociacija vključevati v fitocenološki sistem naravnih gozdnih združb. Če se vrnem k Br.-BI., ko primerja rastl insko vrsto in asociacijo, bi lahko uporabi l
(z istimi pridržki) »približno ustrezno« prispodobo: ne
moremo opazovati neke (rastlinske) vrste na spremenjenjh (degradiranih) tleh v nekem razvojnem stadiju
in na podlagi teh opazovanj postaviti novo vrsto, ki se
(ali pa tudi ne) razvija proti drugi vrsti.
Povezovanje fiziognomsko in floristično podobnih
antropogenih fitocenoz v številne vmesne asociacije in
njihovo vključevanje v fitocenološki sistem je za nekatere avtorje privlačno, ker je nezahtevno (ne zahteva
podrobnega ekološkega in recentnega sukcesijskega
preučevanja, kartografske predstavitve itd.), saj se omejuje na ugotavljanje diferencialnih rastlinskih vrst asociacije in njenih nižjih sistematskih oblik. V tej smeri
poznamo celo predloge za povezovanje fitocenoz v
asociacije v odvisnosti od starosti gozda, saj je, recimo,
dvajsetleten borov gozd floristično in fiziognomsko
bolj podoben drugi dvajsetletnj borovini kot staremu
borovemu gozdu (NIKITIN, S. A. et al., 1961).
Z nač i nom obravnave in klasifikacije ruderalnih
fitocenoz lahko do neke mere primerjamo antropogene
sooblikovane in vzdrževane fitocenoze, kot so panjevci, steljarjeni gozdovi ali celo še v krajši proizvodni
dobi gojeni kolniki.
Poznane in opredeljene razvojne stadije v acidofilnih bukovih gozdovih (Košir 73) (Blechno-Fagetum
I=Mastygobrio-Fagetum/) : Pinus sylvestris-Calluna
stadij, Quercus petraea-Calluna stadij, Quercus
petraea- Vaccinium myrtillus sta<:lij itd. bi lahko s števil-

nimi popisi po floristični sestavi dokumentirano uvrstili
v take vmesne asociacije, ki bi se na terenu v drobnoposestniškib gozdovih izmenjavale skladno z intenzivnostjo steljatjenja in sečnje, tj. praviloma s parcelno
mejo ali poses~o. Vse to so stadiji, vzdrževani skozi
stoletja (ali več stoletij), in tudi po opustitvi vpliva
steljarjenja in sečnje na panj se bo izmenjaJo več (dolgoletnih) stadijev proti prvotni združbi. Recentne s ukGozdV 59 (2001 ) 9
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cesije ne moremo na terenu neposredno opazovati in
dokazovati, kako prehaja en stadij v naslednjega. Toda
take sekundarne sukcesije lahko prepričljivo dokumenriramo s pomočjo popisov fitocenoz in s sprotnim ugotavljanjem antropogenih vplivov v mozaiku številnih
razvojnih stopenj.
V vseh zgoraj navedenih primerih gre za gozd s
sestojno klimo, v kateri se ne morejo uveljaviti izrazito
negozdne rastlinske vrste. V okviru gozda potekajo tudi
vse regresije in progres ije. Fitocenološki popisi po stadijalnih razvojnih stopnjah nakazujejo spreminjanje
vegetacijske sestave fitocenoz, njihova vegetacijska
sestava se ustali v stalni značilni rastlinski kombinamll šele v okolju prvobitnega acidofilnega bukovega
gozda.
Še večje možnosti povezovanja nadomestnih fitocenoz po floristični sestavi in fiziognomiji v vmesne
asociacije daje naravno zaraščanje s stmeko, prav tako
tudi smrekove kulture na rasti šč ih različnih gozdnih
združb.
To, kar je sprejemljivo za fitocenologe, ki preuču
jejo efemerne združbe, ni sprejemljivo pri preučevanju
gozdnih združb. Pri gospodarjenju z združbami stoletnega življenjskega ciklusa moramo slediti osnovnim nače lom s indinamičnega razvoja gozda in zato
usmeriti fitocenološka raziskovanja po osnovni misli
Braun-Blanqueta in drugih vodilnih fitocenologov, pa
čeprav bo zato veliko manj »asociacija nova«.
Uporabna vrednost fitocenološke metode v gozdarstvu
Povmimo se h kriteriju uporabne vrednosti te fitocenološke metode. Ugotovljeno je, da celo pri umetnih efemernih zdmžbah v kultivirani pokraj ini daje
fitocenološka metoda povsem pozitivne rezultate in
sicer za boniteto tal, potrebo po gnojenju, obdelavo
tal, nevarnost zapleveljenja, prekomerno izkoriščenost
tal ipd. Še pomembneje pa je, da daje fitocenološka
metoda uporabne rezultate tudi za gospodarjenje z gozdovi, s katerimi gospodari v toku stoletnega ciklič
nega razvoja gozdnili združb več generacij gozdarjev.
Za gospodarjenje z gozdom potrebujemo še številne
nadaljnje informacije. Tako moramo poleg sedanjih
rastiščnih razmer in s tem povezanih donosnih možnosti združbe poznati še stabilnost ekološkega kompleksa
gozdne združbe, naravni progresivni razvoj gozdne
združbe, cik1ično regeneracijo, sekundarne regresije
in progresije, tj. primarne in recentne sukcesije. Le
s poznavanjem teh lahko pravilno usmerjamo gospodarjenje skozi dolga obdobja rasti in razvoja gozdne
združbe.
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V izmenjavi številnih generacij gozdaJjev v obdobju
enega samega c ikličnega razvoja gozda se dopolnjuje
tudi poznavanje naravn ih zakonitosti razvoja gozdnih
združb. Ena generacija prepušča svoje znanje in delo
z gozdnim sestojem (fitocenozo) kot dedi šč ino naslednjim generacijam. Pri tem je poznavanje položaja
gozdne fitocenoze v njenem recentnem razvoju odločill1o za izbor gozdnogojitven ih del v naslednjih desetletjih; posebno sedaj, ko se uveljavlja gospodarjenje z
gozdovi po meri narave. Na podlagi poznavanja tega
razvoja je mogoče uravnavati gozdnogojitvene ukrepe
po meri narave tako, da s posegom v sestoj spreminjamo ekološke in cenološke dejavnike v združbi le
v taki meri, da se še ohranja razvoj združbe v mejah
ciklične regeneracije. V sekundarnih antropogenih sukcesijah pa lahko uveljavljamo ukrepe, s katerimi se
omogoči in/ali pospeši progresiven razvoj fitocenoze
proti stabilnim končnim (ali izbranim) oblikam gozdnih sestojev.
V gozdni združbi, opredeljeni kot ... -Piceetum, se
gospodari po nače lu ciklične regeneracije. značilne za
posamezne naravne srnrekove združbe. in temu prilagojene sestoj ne strukture in proizvodne dobe. Za razliko od teh naravnih smrekovih gozdov poteka obnova
sekundarnih smrekovih gozdov (nadomestnih gozdov)
izven ciklične regeneracije prvotne (potencialne) združbe. Obnova gozda se pričenja v predvideni (predpisani) proizvodni dobi, in če se z načinom obnove ohranja o bstoječa drevesna sestava (nasemenitev, setev,
saditev), se bo nadalje poglabljala regresi ja združbe in
oblikoval se bo naslednji regresijski stadij oziroma nek
nov ... -Piceetum (ali subasociacija prejšnjega picetuma).
V nadomestnem smrekovem gozdu. ki ga želimo
postopno preoblikovati v prvotno naravno združbo, pa
uravnavama ekološke dejavnike tako, da se izboljšuje
talne (humusne) razmere z vrsto dolgoročnih ukrepov.
Dolgoročnost ukrepov je odvisna od stopnje regresije
in trajanja antropo-zoogenih vplivov. Stopnjo regresije zaznamuje diferencialna rastlinska kombinacija, s katero je opredeljen sekundarni stadij prvobitne združbe.
Progresija združbe in oblikovanje progresivnih stadijev sta odvisna od obsega vključevanja hranljivih
elementov v biološki krog iz celotnega talnega profila
in izboljšanja humuznega horizonta (aktiviranja tal).
To se doseže s pospeševanjem (drevesnih) vrst različnih koreninskih sistemov, z mehanskim rahljanjem
horizonta surovega humusa (smotrno odlaganje sečnih
ostankov, spravilo lesa) in prepreče vanjem nadaljnjih
regresijskih antropo-zoogenih vplivov (uravnavanje
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vpliva divjadi zaradi majhne pestrosti in ponudbe
hrane). Tudi to pa je mo goče početi tako po naravni
kot po umetni poti.
Razvoj fitocenoze je definiran s svojim (sekundarnim) razvojnim stadijem, in ne z antropogeno asociacija, ki jo oblikujejo fitocenoze individ ualnega razvoja, njihovega položaja v sekundarnem razvoju
pa ne poznamo. Nadomestni gozd, ki je definiran kot
stadij v smeri nekdanje asociacije in flotisti čno predstavljen z diferencialnimi vrstami, daje dra~ocene informacije o trenutnih rastiščnih , predvsem talnih razmerah. Brez poglobljenega pristopa k analizi geneze in
obstoječih talnih razmer v tesni povezavi z vegetacijo,
n ačinom njenega izkori ščanj a oziroma gospodarjenja
z njo- posebno ob preučevanju nadomestnih smrekovib gozdov v visokogorskem svetu - bodo antropogeni
smrekovi stadij i pomotoma obravnavani skupaj s ftoristično in fiziognomsko zelo podobnimi naravnimi
smrekovimi združbami, s katerimi se v naravi prepletajo. V skrajnem primeru pa to pomeni dolgoroč no
napačno usmerjanje gospodarjenja na obeh rastiščih.
Take pom oč i pa pri odgovornem gozdnogospodarskem
načrtovanju ne potrebujemo. lz spodaj navedenega primera bomo videli, da se tudi temu problemu ui mogoče
izogniti.
Kako zelo občutlj i vo je obravnavanje antropogenih
gozdnih fitocenoz, naj ponazorim z nekaj obrobnimi
pripombami na primeru asociacije Aposerido-Piceetum
(ZUPANČIČ 1999).
l. Tregubov (1955- 1957) je antropogene smrekove
gozdove korektno predstavil kot sekundarne gozdove, prvotno ime zanje: Aposeris-Picea stadij
(uporabljano kot delovno pri preučevanju in kartiranju nekdanjih pašnih gozdov v Karavankah) je
v končn i redakciji spremenil (verjetno skladno s
tedanjo miseln os~ o nekaterih fitocenologov v Nemčiji in Švici, glej zgoraj Schmit, Seibert idr.)
in jih uvrstil med srednj eevropske klimazonalne
smrekove gozdove (Piceetum subalpinum Br.-Bl.
36-39) z dvema novima oblikama, in sicer kot:
-hieracietosum na rasti šču Anemono-Fagetum
typicum z ekologijo gorskega bukovja in
-aposerietosum na ra sti šču Anemono-Fagetum /arice/osum s sinekologijo in singenezo tega visokogorskega bukovega gozda. Če želimo neustrezno
opredeljene in s sedanjimi kriteriji (srednj eevropske fitocenološke šole) neustrezno poimenovane,
vendar že definirane in kartirane gozdne fitocenoze
smreke na ras ti šči h alpskega bukovega gozda na
novo opredeliti. preimenovali ali nadalje členiti , je
potrebno v neki meri upoštevati zgoraj navedena

stališča o nač inu obravnave gozdnih fitocenoz
v sekundarni (antropogeni) sukcesiji. Določeno
zaneslji vost ali nezanesljivost Tregubovih tabel
(ZUPANČIČ 1999, cit. s. 86), lahko povezujemo
s progresivnim razvojem fitocenoz v naslednjih
desetletjih, za katere je znači lna labilna stadijalna
vegetacijska sestava, s subjektivnim vedenjem in
presojo.
V nadaljevanju ne bom več posegal še naprej na
področje sinsistematike združbe, ki nas oddaljuje od
bistva uporabne fitocenologije. Izhajam naj iz napotila
Braun-Blanqueta, ko ocenjuje močno naraščanj e sinekološko usmerjenih del, posebno s strani kmetijskega
in gozdnega gospodarstva, cit. (s. 126): >>poglobitev
sinekološkega preučevanja je eden od nujnejših postutatov moderne fitocenologije«.

2. Smrekove gozdove na silikatuih kamninah, ki se
v okolju združbe Anemono-Fagetum prepletajo s
sekundarnimi smrekovimi gozdovi v vseh gorskih
stopnjah in segajo tudi višje v subalpinsko stopnjo,
je Tregubov priključiL k osrednji smrekovi klimazonalni združbi centralnih Alp (tedanji združbi Piceetum subalpinum blechnetosum) ali k novi subasociaciji s sodominantuo vlogo bukve -fagetosum
oziroma k edafogenim smrekovim združbam
(Bazzanio-Piceetum s.latJ. Taka č l enitev teh srnrekovih fitocenoz, ki je v Karavankah tudi kartograf~ dokumentirana, sinekološko in sindinamično
veliko bolj ustreza dejanskim ras t iščuirn razmeram
(čeprav sintaksonomsko danes ne ustreza več) in
daje (po tedanjemu vedenju) ustreznejše informacije za gospodatjenj e.
3. Avtor j e sekundarne smrekove gozdove (Aposerido- Piceetum) ekološko opredelil kot zmerno acidofilen do acidofilen altimontansko-subalpinski
sekundarnj smrekov gozd. S tremi talnimj profili so
predstavljena tla na karbonatnih podlagah (globoka
ilovnata rjava rendzina do tipična rjava pokarbonatna srednje globoka do globoka tla). Na teh tleh se
sekundarna vegetacijska sestava povezuje z degradacijo tal, ki je zaznavna v organskem /0 / horizontu
(opad, slaba prhuina) in seže bolj ali manj izrazito
tudi že v hwnozno mineral ni horizont. Toda zasičen ost z bazami je v »zgodovinskem« horizontu B
še zelo visoka (62 do 93 %), kar povezuje primaren
razvoj teh tal z nevtrofilno vegetacijo. Predstavljeni
pedološki profil 3T, ki naj bi nakazoval (kot eden
izmed štirih profilov) pedološke razmere v asociaciji Aposerido-Piceetum (Karavanke, 1.500 ro. n. v.,
PI. Kovce, 10 °, apnenec in nekarbonatne klastične

.................._______________
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kamnine), pa tudi z rezultati kemijskih analiz kaže,
izven poznanega areala združbe Anemono-Fagetum.
da ne gre za rastišče kli mak sne nevtrofilne združbe
S tem se postavlja vprašanje, ali sega sekundarna
Anemono-Fagetum: v "zgodovinskem" horizontu
združba Aposerido-Piceetum (razen v Bosno) tudi
BC je V = 5% in na takih tleh se nevtrofiLni bukov
na rastišča drugih bukovih gozdov v Sloveniji.
gozd ·'v celi večnosti" ni mogel uveljaviti.
8. Vsako ponovno in drugačno obravnavanje ter čle
4. ZonaLnost asociacije Aposerido-Piceetum se povenitev sekundamih srnrekovih fitocenoz bi postalo
zuje s pripadnostjo rastišču alpskega gorskega oziprepričlj ivo le, če bi bilo rudi kartografsko dokuroma visokogorskega bukovega gozda (z macesmentirano z omejitvijo njihovih arealov v majhnem
nom), vendar le-ta ne sega v subalpinsko stopnjo.
merilu, za praktično uporabnost pri gozchlOgospo5. Aposerido-Piceetum je ena izmed oblik razvojne
darskem načrtovanju pa je to celo nujnost.
stopnje po poseku potenciaLno naravne vegetacije
Anemono-Fagetum s. lat. (ci t. ZUPANČIČ 1999,
Podobno bi lahko obravnaval tudi asocicijo Luzu/o
s. 97). Po opustitvi paše potekajo antropogene
sylvaticae-Piceetum, vendar je bila ta že ob prvi predsukcesije na rastišču te nekdanje združbe iz stavitvi v Brixenu (1 961) od samega Braun-Blanqueta
antropogeno-zoogene travniške združbe Nardetum
kot piceetum odklonjena.
strictae v smeri resave ->Genisto-Ca/lunetum oz.
Viri
Calluno-Vaccinietum in preko zaraščanja s smreko
in/ali macesnom v ->Aposerido-Piceetum. »Ta
BRAUN-BLANQUET.. J. 195 l. Pflanzensoziologie 2.- Auf. ,
Wien.
oblika je lahko dolgotrajna, celo večna (s. 97)«. S
DAKSKOBLER,
1., 1996. Razvoj gozda na erozijskem območju
tem se odpira dilema, al i je sekundarni smrekov
na severnih pobočjih Porezna (Julijske Alpe).- Razprave IV.
gozd lahko tudi ireverzibilna gozdna fitocenoza.
Raz. SAZU, 3717, Ljubljana.
6. Ob metodo loškem pristopu po srednjeevropski šoli
ELLENBERG, H., 1996. Vegetation Mitteleuropas mit den
Br.-Bl. ni potrebno nadomeščati pomanjkanja znaAlpen.- S. Aufl., Sruugan.
KOŠIR, Ž., 1975. Recenle Sukzessionen in acidophilen
čilnih rastlinskih vrst v nadomestnih gozdovih s
Buchenwaldem Sloweniens und verwendbare Methoden bei
spreminjanjem ceno loškega pomena rastlinskih vrst
der Sukzessionsforschung.- Berichte d. Tmemat, Sympos d.
in jih razvrščati v druge rede in razrede fitocenoloInt. Verenig, F. Vegetatioskunde, Rinteln 1973, J. Cramer,
škega sistema, kot je to (v tem zadnjem primeru)
Vaduz.
z vrsto Aposeris foetida. Oberdorfer, Ellenberg,
KRAUSS. G. A. 1 HORNSTEIN, F. 1 SCHLENKER, G., 1949.
Standortserkundung und Standonskartienmg im Rahman der
Weibe ocenjujejo rastišče in ekološke zahteve te
Forsleinrichlung.- Allgemeine Forstzeitschrift, s. 157-160.
rastlinske vrste kot: zmerno sveže (5), tla, bogata
MUC INA, L., etal., 1993. Die Ptlantengesellschaften Oslerreichs,
z bazami in hranili, zmerno dušična (5), pretežno
Tcil Ul.- Jena-Sruttgart-New York.
karbonatna, (nevtraLna) slabo kisla do zmerno kisla
OBERDORFER, E., 1992. Sliddeutsche Pftanzengesellschaften,
(6), humozna, (tudi kamenita) ilovnata do glinasta,
Tei! IV.- Jena-Sluttgart-New York.
SCHLENKER, G. Die okologischeArtengn1ppen (v HAUFF, R.,
korenini v sprsteninatih tleh, zmemo se11čna vrsta
SCHLENKER, G., KRAUSS, G. A. 1950. Zur Standortsgli(4). Po cenološki pripadnosti pa jo uvrščajo kot
edemnd im nord1ichen Oberschwaben,Mitt. d. Ver. F. Forst.
vrsto Fagetalia, predvsem v združbah Fagion in
Standortskartierung, Stuttgart).
Carpinion, tudi v Origanetalia in v obrobju goščav.
TOXEN, R., 1950. Neue Methoden der Wald und Forstkartinmg.Zupančič pa jo uvršča kot značilnico za razred
Milt. flor.-soz. Arb.gem. N.F. Stolzenau!Weser.
Vaccinio-Piceetea, med drugim z ugotovitvijo (citat
ZERBE, S., 1992. Fichtenforste als Ersatzgesellschaften von
Hainsimseu - Buchenwaldem.- Vegetationsveriinderungen
str. 95): »... vrsta, ki je znanilka paše i11poteptanih
eines
Forstokosystems. Beri. Forshung-zentr. Waldokosystal, zato se rada uveljavlja tudi v nižjih nadmorskih
tem, (Gotlingen), R. A. 1OO.
višinah. kjer je bila paša in so tla degradirana in
ZUPANČIČ, M., 1999. Smrekovi gozdovi Slovenije.- Razprave
zmerno zakisana, npr. v gozdovih belega gabra in
IV. razreda SAZU. Dela 36, Ljubljana.
submontanske bukve. Vrsta ekološko kljub svoji
ZUPANČIČ, M., 2000. Some Syntaxonomic Problerns of the
Clacc Vaccinio-Piceetea Br.-81. in Br.-Bl. et al. 1939.- Acta
precejšnji razširjenosti dobro karakterizira sekunBot. Croat. 59( 1), 83-1OO.
darno smrečje.« Na mestu je vprašanje, ali torej
Elaborat za osnovo gojitvenega in melioracijskega načrta gozdov,
karakterizira tudi »sekundarne gozdove belega
gozdnih zemljišč in pašnikov za območje Zgomje savske
gabra in sekundama bukovje«.
doline, Kranj, 1957.
7. V asociacij o Aposerido-Piceetum so vključeni
tudi popisi fi tocenoz na Koroškem ter v
Kamniško-Savinjskih Alpah na Štajerskem. To je
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Varstvo živalskih vrst v okviru varstva narave
Jana VIDIC*
Izvleček:

Vidic, J.: Varstvo živalskih vrst v okviru varstva narave. Gozdarski vestnik, št. 9/2001. V slovenščini, cit. lit. 24.
Varstvo živalskih vrst je aktivnost v okviru varstva narave s ciljem ohraniti vrste in dopustiti živalim življenje, ki j im po naravi
pripada. Varstvo se nanaša na prostoživeče vrste in se uresničuje z varstvom osebkov in populacij. Ogroženost vrst je prikazana
v rdečih seznamih. S spoznanjem, da je narava vse Zemlje medsebojno povezana celota, so nastali številni mednarodni dogovori.
sporazumi in protokoli o varstvu narave, v procesu pridruževanja Slovenije k Evropski uniji pa postajajo vse bolj obvezujoči tudi
predpisi Evropske unije. Zakon o ohranjanju narave (1999) je doslej najbolj celovito uredil varstvo živalskih vrst. Živalske vrste
obravnava kot naravne vrednote in kot sestavine biotske raznovrstnosti. Posebna varstvena pozornost je namenjena ogroženim vrstam.
Naveden je status gozdnih kur v domačih pravnih predpisih in mednarodnih konvencijah.
Poseben vidik varstva živalskih vrst izhaja iz odnosa človeka do drugih živih bitij. V zadnjem času se pojavljajo tudi filozofska
gledanja, na osnovi katerih v pravnih ureditvah živali ne bi več obravnavali kot stvari, pač pa kot bilja s pravnimi pravicami.
Ključne

besede: gozdna žival, ogroženost vrst,

rdeči

seznam, varstvo narave, mednarodni dogovori, varstveni ukrep, pravice

živali.

Uvod
Varstvo živalskih vrst je aktivnost v okviru varstva
narave, ki obsega pravno urejanje, n ačtiovanje, ugotavljanje in analiziranje stanj a, izvajanje ukrepov, prizadevanje za usmerjanje družbene pozornosti in večanj e
naklonjenosti ljudi živalim in naravi, s ciljem ohraniti
vrste in dopustiti živalim življenje, ki jim po naravi
pripada. Varstvo se nanaša na prostoživeče vrste, to je
na tiste, ki lahko živijo prosto v naravi, neodvisno od
človeka in ki niso nastale z umetnim izborom.
Varstvo vrst se ure sničuj e z varstvom osebkov in
populacij, za ohranitev vrst pa je ključno varstvo populacij. Vrsta se ohranja, če se ohranja v viabilni populaciji, nad nivojem minimalne viabilne populacije, kar
pomeni, da se ohranja v najmanj tako veliki populaciji,
da se v njej lahko izravnavajo izgube zaradi odklona od
enakomerne spolne strukture, nepredvidljivih dogodkov v okolju ter daje ohranjena zadostna genska raznolikost (KRYŠTUFEK 1999).
Ogroženost živalskih vrst
V primeru, da razširjenost in števi lčnost populacij
vrste v okviru naravnih nihanj kažeta dolgoročen trend
zmanjševanja in ko se kaže možnost, da bo velikost
populacije padla pod minimalno al i pa se je to celo
že zgodilo, govorimo o ogroženosti vrste. Pri tem je
pomembno upoštevati, ali gre za globalno ogroženost
vrste ali gre za ogroženost dela populacije ali le ene
ali več metapopulacij. O ogroženosti vrste pa govorimo tudi v primeru, ko še ni opažen trend upadanja
• mag. J. V., univ. dipl. biol., Ministrstvo za okolje in prostor,
1000 Ljubljana, SLO
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populacije, vendar je vrsta redka ali tako obču tljiva
na spremembe v življenjskem prostoru, da obstaja v
primeru posegov nevarnost velike ogroženosti.
Vzrok za ogroženost vrste so dejavniki ogrožanja,
ki so lahko neposredni ali posredni.
Neposredni so tisti, ki delujejo negativno neposredno na osebke, tako da jim škodijo ali jih uni čujejo,
posredni pa tisti, ki zmanjšujejo kakovost življenjskega
prostora, s tem da spreminjajo bodisi biotop bodisi
biocenozo in s tem slabšajo življenjske razmere.
Vrste so različno občutljive na dejavnike ogrožanja. Zlasti močno so ob čutljive steneke vrste z ozko
ekološko valenco in majhno sposobnostjo prilagajanja.
Te vrste najprej klonejo pred dejavniki ogrožanja in
pričnejo izumirati. Evrieke vrste so bolj prilagodljive
in zato manj občutljive. Druga skrajnost pa so vrste
z največjo stopnjo prilagodljivosti, ki na račun vpli va
čl oveka pridobijo konkurenčno prednost pred drugimi
vrstami, se števil čno množijo in širijo svoj areal.
Zaradi neposrednega ogrožanja so zlasti ogrožene
tiste vrste, kijih č l ovek lovi za hrano, za trofejo ter tiste
vrste, zaradi katerih se človek počuti ogroženega, ker
so mu tekmeci za hrano ali plen, ker mu povzročajo
škodo na premoženju ali ker mu lahko ogrozijo zdravje
ali življenje. Zaradi posrednega ogrožanja pa so zlasti
močno ogrožene tiste vrste, katerih habitati so vezani
na habitatne tipe, na katere č love k s svojimi aktivnostmi ali o puščanj em aktivnosti posebej močno vpliva,
npr. mokr i šča, suha travi šča.
Ogroženost vrst je prikazana v rdečih seznamih,
v katerih so vrste razporejene po kategorijah ogroženosti. Prve zasnove rdečih seznamov so nastale leta
GozdV 59 (2001) 9
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1960 v Angliji, od takrat do danes pa rdeče sezname
pripravljamo domala po vsem svetu. Za enotno uporabo kategorij ogroženosti ter meril za razvrščanje skrbi
Svetovna zveza za ohranitev narave (IUCN). Kategorije, ki so bile določene leta 1972, so naslednje: izumrla
vrsta (Ex), domnevno izumrla vrsta (Ex?), prizadeta
vrsta (E), ranljiva vrsta (V), redka vrsta (R), vrsta zunaj
nevarnosti (0), neopredeljena vrsta (1), premalo znana
vrsta (K). Leta 1994 so bile kategorije nekoliko spremenjene (izumrla vrsta oz. takson (Ex), izumrla vrsta
v naravi (EW), kritično prizadeta vrsta (CR), prizadeta vrsta (EN), ranljiva vrsta (V), manj ogrožena vrsta
(LR), vrsta s pomanjkljivirni podatki (DD), neopredeljena vrsta (NE)), merila pa dopolnjena tako, da bi omogoča l a večjo objektivnost pri uvrščanju vrst v posamezne kategorije. Merila so bila naravnana na ugotavljanje globalne ogroženosti vrst. Ker pa je izvajanje
konkretnih varstvenih ukrepov za ogrožene vrste kljub
številnim mednarodnim povezavam in skupnim aktivnostim še vedno najbolj operativno na nacionalni ravni.
je opredeljevanje nacionalne ogroženosti vrst, četudi
je zaradi parcialne obravnave relativno, še vedno zelo
pomembno. V okviru IUCN zato že pripravljajo predloge meril, prilagojene za opredeljevanje ogroženosti
na regionalni oz. nacionalni ravni.
Mednarodni dogovori s pod ročja varstva narave,
ki neposredno ali posredno obravnavajo varstvo
živalskih vrst
V prvotnih sistemih varstva narave si je vsaka
država posebej prizadevala za ohranjanje narave. S
spoznanjem, da je narava vse Zemlje celota in da so
njeni deli soodvisno povezani, da rastline in živali ne
poznajo državnih meja, pa je varstvo preseglo državne
meje. Tako je v današnjem času sprejetih veliko mednarodnih dogovorov in sporazumov o varstvu narave
in še vedno nastajajo novi. Nekateri obravnavajo samo
živalske vrste, nekateri pa so vsebinsko širši, vendar za
ohranjanje živalskih vrst nič manj pomembni.
Ena od prvih mednarodnih konvencij, ki je nastala v
času dedišči nskega varstva, z namenom, da se obranijo
del i narave, ki so v določenem času spoznani za najvrednejše v svetovnem merilu, je Konvencija o varstvu
svetovne kulturne in naravne dediščine (Pariz, 1972).
Slovenija je z notifikacije mednarodnih dogovorov, ki
jih je sprejela nekdanja Jugoslavija, leta 1992 pristopila
h konvenciji. Leta 1986 so bile na seznam konvencije
vpisane Škocjanske jame kot izjemna geomorfološka
naravna vrednota z enim naj večjih podzemnih kanjonov
na svetu, z ohranjenimi kraškimi pojavi na matičnem
Krasu, z ekološkimi posebnostmi, kot je stič i šče različGozdV 59 (2001) 9

nih fiomih elementov, bogastva favne in zgodovinskih
arheoloških najd i šč ter drugih kulturnih posebnosti.
Z istim aktom o notifikaciji mednarodnih dogovorov je Slovenija prevzela nasledstvo glede Konvencije o močvirjih , ki so mednarodnega pomena, zlasti
kot prebiv ališča m očvirskih ptic (RAMSAR 1971),
h kateri je leta 1977 pristopila nekdanja Jugoslavija.
Konvencija je nastala ob spoznanju, da so močvirja in
drugi vodni prostori eden najbolj ogroženih habitatnih
tipov na svetu. Države pogodbenice se obvezujejo, da
bodo predlagale mokrišča za vpis na seznam konvencije in jih odgovorno pred svetom ohranjale. Prav
tako se obvezujejo, da bodo razumno izkori šča le moč
virja, da bodo zagotavljale varstvo močvirskim pticam
ter ustanavljale zavarovana območja. Merila za vpis
mokrišč na seznam konvencije so se v primeru s prvotno
vsebino konvencije sčasoma dopolnjevala, tako da zajemajo poleg pomena za ptiče tudi pomen za ribe in druge
vodne ali na vodo vezane ži vaJi ter vodne oz. mokriščne
rastline. Leta 1993 so bile na seznam konvencije vpisane sečoveljske soline, leta 1999 pa Škocjanske jame
kot prvo podzemno mokrišče na seznamu.
Leta 1993 je Slovenija od nekdanje Jugoslavije prevzela obveznosti, izhajajoče iz Konvencije o varstvu
Sredozemskega morja in obalnega o b močja (Barcelona, 1976). Osnovna konvencija je sicer okoljsko
naravnana, na njeni osnovi pa je bil sprejet Protokol
o posebnih zavarovanih o bm očjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju (Ženeva, 1982, dopolnjen: Barcelona, 1995). Slovenija je podpisala dodatke
k obnovljenemu protokolu, ne pa samega protokola.
Pogodbenice so dolžne pripraviti inventarje za biotsko
raznovrstnost posebno pomembnih območij v Sredozemlju na osnovi meril, ki jih določa protokol.
Posebej pomembno je prekomejno varstvo živalskih
vrst, ki se selijo. Na osnovi spoznanja, da je varstvo teh
vrst na nj ihovem celotnem življenjskem prostoru ne
glede na politične meje ključno za njihovo ohranitev,
je bila sprejeta Konvencija o varstvu selitvenih vrst
prostoživečih živali (Bonn, 1979). Slovenija je konvencijo ratificirala leta 1998. Konvencija pogodbenice
obvezuje, da zagotovijo stroge varstvene ukrepe za
vrste, navedene v dodatku I, da sklepajo medsebojne
sporazume o varstvu vrst, ki so navedene v dodatku
Il, da ohranjajo in obnavljajo življenjske prostore selitvenih vrst ter da zmanjšujejo škodljive dejavnike, ki
motijo ali preprečuj ejo selitev. Na osnovi konvencije
je bilo sprejetih več sporazumov, za Slovenijo pa so
najpomembnejši naslednji: Sporazum o ohranj anju
afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptičev (AEWA,
1995), Sporazum o ohranjanju evropskih netopirjev
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(EUROBATS, 1991) in Sporazum o varstvu kitov
Črnega in Sredozemskega morja ter stičnih območij
Atlantika (CET-BM). Ratifikacija sporazumov je v
programu dela vlade za leto 200 l.
Z namenom ohraniti prostoživeče evropske rastlinske in živalske vrste in njihove habitate je bila sprejeta
Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega
rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bern, 1979). Slovenija je konvencijo
ratificirala leta 1999. Konvencija države pogodbenice
obvezuje, da sprej mejo potrebne ukrepe za varstvo rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih, ki so ogrožene, ter
selitvenih vrst. Konvencija ima tri dodatke: dodatek
l, ki navaja strogo zavarovane rastlinske vrste, dodatek Il, ki navaja strogo zavarovane živalske vrste, in
dodatek III, ki navaja živalske vrste, za katere velja
blažji varstveni režim. Glede na to, da sta medved in
volk navedena med vrstami dodatka II, pri katerih so
prepovedane vse oblike namernega lovljenja in ubijanja, je Slovenija uveljavila izjemo, ki ji dopušča poseganje v populacije, in sicer z razlogom, da gre za preprečevanje nevamosti in zagotavljanje interesov javnega
zdravja in vamosti. Od gozdnih kur je na dodatek II
u vršč en Tetrao urogallus cantabricus, vse druge vrste
oz. podvrste so na dodatku ITI.
Trgovino z rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki je
zlasti za vrste tropskega sveta zelo pomemben dejavnik
ogrožanja, ureja Konvencija o mednarodni trgovini z
ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami (CITES) (Washington, 1973). Slovenija je konvencijo ratificirala leta 1999. V konvenciji so določeni
pogoji za trgovanj e z ogroženimi vrstami in predpisani
nači ni za nadzor nad trgovino. Eden od načinov nadzora je izdajanje dokumentov CITES, s katerimi mora
biti opremljena vsaka rastlina ali žival, navedena na
dodatkih konvencije, ki se prenaša preko državne meje.
Konvencija ima tri dodatke: dodatek 1, ki navaja najbolj
ogrožene vrste in za katere se zahteva najstrožji nadzor,
dodatek Il, ki navaja manj ogrožene vrste, ter dodatek
III, ki navaja vrste, za varstvo katerih je pomembno
medsebojno sodelovanj e pogodbenic. V letu 2001 se
v okviru Ministrstva za okolje in prostor na nekaterih
drugih ministrstvih in organih, zlasti carinskih, odvija
več aktivnosti za implementacijo konvencije.
Z namenom zagotoviti ohranjanje Alp s spodbujanjem trajnostnega razvoja območj a ter preprečiti nadaljevanje ogrožanja alpskega območja je bila sprejeta
Konvencija o varstvu Alp (Salzburg, 199 1). Slovenija
je konvencijo ratificirala leta 1995. Na osnovi konvencije je nastalo več protokolov, med drugimi tudi Protokol o varstvu narave in urejanju krajine (Chambery,
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1994 ). Protokol je Slovenija podpisala, ni pa ga še
ratificirala. Protokol pogodbenice zavezuje, da bodo
sprejele vse potrebne ukrepe za varstvo, urejanje in po
potrebi tudi obnovo alpske narave in h aj ine, za varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, nj ihove
raznovrstnosti in življenjskega prostora ob upoštevanju
ekološko sprejemljive rabe. Protokol prepoveduje lov,
pri laščanje, poškodovanje, ubijanje ter zlasti med razmnoževanjem, odraščanjem in prezimovanjem motenje
do ločenih živalskih vrst, prav tako pa tudi vsakršen
drug poseg v življenje živalskih vrst, ki so na seznamu.
Pogodbenice bodo v dveh letih po uveljavitvi protokola
določile živalske in rastlinske vrste, za katere bodo
veljali navedeni ukrepi.
Najbolj globalen mednarodni dogovor s področja
varstva narave je Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992). Slovenija je konvencijo ratificirala leta 1996. Celovito obravnava ohranjanje biotske raznovrstnosti na svetovni ravni in trajnostno rabo
naravnih virov. Države obvezuje, da vključuj ejo načela
varstva narave v vse sektorje, ki kakorkoli vp livaj o
na naravo. Biotsko raznovrstnost obravnava na treh
ravneh: genski, vrstni in ekosistemski. Za doseganje
varstvenih ciljev določa razne uhepe, med drugimi
ustanavljanje zavarovanih območij, obnavljanje poško-

Slika 1: Ljudje zlahka odločamo o življenj u in smrti drugih živih
bitij: številne smokulje, kot ta na sliki s strlo glavo, končajo zgolj
zaradi nevednosti ... (foto: Jana Vidic)
GozdV 59 (2001) 9

Vidic. J.: Varstvo :livalskih vrst v okviru varstva narave

dovanih ali uničenih habitatov vrst, upoštevanje vidikov ohranjanja biotske raznovrstnosti pri sprejemanju
državnih odločitev, preverjanje škodljivih vplivov posegov na biotsko raznovrstnost, vzpostavljanje spodbujevalnih ukrepov z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, omogočanje raziskovalne dejavnosti, ozavešča
nje javnosti o pomenu ohranjanja biotske raznovrstno ti
in drugo. V letu 2001 v okviru Ministrstva za okolje
in prostor nastajata dva dokumenta, ki ju zahteva konvencija, in sicer pregled stanja biotske raznovrstnosti v
Sloveniji ter strategija ohranjanja biotske raznovrsttlosti, ki bo dana vladi v sprejem ob koncu leta.
Predpisi Evropske unije, ki obravnavajo varstvo
živalskih vrst
V potekajočem procesu pridruževanja Slovenije
Evropski uniji postajajo predpisi, ki veljajo v Evropski
uniji za področje varstva narave, vse bolj obvezujoči
tudi za Slovenijo.
S Smernicami za varstvo flore, favne in habitatov
(direktiva FFH 92/43/EEC) je določeno varstvo vrst
in habitatov. Direktiva ima pet dodatkov: dodatek I,
v katerem so našteti habitati, ki jih je treba ohranjati
v ugodnem stanju, dodatek li, v katerem so navedene
vrste, za katere je treba opredeljevati posebna varstvena

Slika 2: Posegi, ki jih ljudje izvajamo brez upoštevanja, da posegamo v življenjski prostor rastlin in živali, so eden od pomembnih
razlogov za ogroženost vrst (foto: Jana Vidic)
GozdV 59 (2001) 9

območja (SAC - Special Areas of Conservation), dodatek ITI, v katerem so navedena merila za opredeljevanje
teh območij , dodatek IV, v katerem so navedene strogo
zavarovane rastlinske in živalske vrste, ter dodatek V,
ki opredeljuje izkoriščanje vrst. Opisan je postopek
vzpostavitve omrežja Natura 2000, v katerega naj bi
bila povezana posebna varstvena območja po teh smernicah in po smernicah o varstvu ptičev.
Smernice za varstvo ptičev (79/409/EEC) vsebujejo štiri dodatke: dodatek I, ki navaja vrste, za katere
morajo države opredeliti posebna varstvena območja
(SPA - Special Protected Area), dodatek li, v katerem so navedene vrste, ki se v posameznih državah
lovijo, dodatek lii, v katerem so navedene vrste, ki se
nadzorovano izkoriščajo, ter dodatek IV, v katerem so
navedeni prepovedani načini lova in ubijanja ptičev.
Gozdne kure so uvrščene v dodatek II in III.
Uredba Sveta (EU) o varstvu prostoživečega
živalstva in rastlinstva in ureditvijo trgovine na tem
področju (338/97) strožje kot Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi rastli nskimi in živalskimi
vrstami obravnava mednarodno trgovino ter ureja tudi
notranji promet z rastlinami in živalmi med državami
č lan i ca mi EU.

Sistem varstva živalskih vrst v Sloveniji v današnji
pravni ureditvi
Sistem varstva živalskih vrst sestoji iz dveh vsebin:
neposrednega varstva in posrednega varstva preko
sonaravne rabe. Največ ukrepov neposrednega varstva določajo predpisi s področja varstva narave in zaščite živali pred mučenjem. Predpisi s področja varstva
narave določajo tudi načela sonaravne rabe, medtem ko
je večina ukrepov posrednega varstva preko sonaravne
rabe določenih oz. bodo določeni v predpisih, ki urejajo
področja rabe naravnih dobrin. V predpisih z nekaterih
področij, kot npr. gozdarstva, je v tem času vsebovanih
veliko varstvenih ukrepov, prav tako se vsebine vključujejo v novo nastajajoče predpise s področja vodarstva in lovstva, zelo malo pa jih je npr. v predpisih s
področja kmetijstva.
Podrobneje predstavljam varstvo živalskih vrst, ki
temelji na predpisih s področja varstva narave.
Živalske vrste so v obstoječem sistemu varstva
narave obravnavane dvojno: kot naravne vrednote in
kot sestavina biotske raznovrstnosti.
Dvojnost je odraz stikanja dveh sistemov varstva
narave: preteklega, ki je bil usmerjen v varovanje posameznih delov narave, in sedanjega, ki je usmerjen v varovanje celotne narave. V preteklem sistemu, ki je temeljil na Zakonu o naravni in kulturni dediščini v času
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od leta 1981 do 1999, so bile živalske vrste, ki so bile
reliktne, endemične, redke in značilne, ter življenjski
prostori živalskih vrst opredeljeni kot naravna dediščina.
Ogrožene živalske vrste so se lahko razglasile za naravno
znamenitost. Za živalske vrste, ki niso bile ogrožene,
vključno s tistimi, ki so bile dediščina, niso bili določeni
nikakršni ukrepi ali mehanizmi, ki bi preprečeval i ogrožanje. La ično je bila razlaga pravnega predpisa glede na
razumevanje izraza naravna znamenitost, ki naj bi pomenil nekaj znamenitega v naravi, celo absurdna: vrsta, ki je
postala ogrožena, je postala naravna znamenitost, vrsta,
ki ni bi la ogrožena, ni bila naravna znamenitost, in če
ni bila reliktna, endem i čna, redka in zn ač ilna, tudi ne
naravna dedišč ina. Takšna ureditevje bila delno povzeta
tudi v Zakon o varstvu okolja (velja od leta 1993), v
katerem so živalske vrste in njihov življenjski prostor
opredeljeni kot naravne vrednote. Z določilom, da je
možno s podzakonskim predpisom vlade zagotoviti tudi
varstvo živalskih vrst in njihovih habitatov, ki niso naravne vrednote, je bila dana osnova za varstvo vseh prostoživečih živalskih vrst. Zakon o varstvu okolja je tudi
do l oč il , da so prostoži veče divje živali, ribe in druge
prostoživeče vodne živali v odprtih vodah in v ribolovnem morju lastnina republike.
V okvir določi l Zakona o varstvu okolja se je umestil v letu 1999 sprejeti Zakon o ohranjanju narave.
Zakon o ohranjanju narave je dos lej najbolj celovito
uredil varstvo narave, vključno z varstvom živalskih
vrst. Kot je že omenjeno, obravnava zakon živalske
vrste kot naravne vrednote in kot sestavine biotske
raznovrstnosti. V sklopu poglavja o ohranjanju biotske
raznovrstnosti določa splošno varstvo živalskih vrst,
in sicer vsebuje načelna določ i la glede vrst, populacij
in habitatov, kot npr. nobene živalske vrste ni dovoljeno
iztrebiti, prav tako ni dovoljeno zmanjševati števila
rastlin ali živali posameznih populacij, ožati njihovih
habitatov ali slabšati njihovih življenjskih razmer do
take mere, da bi bila vrsta ogrožena, ter namerno,
brez opravičlji vega razloga živali ubijati, poškodovati,
odvzemati iz narave ali vznemirjati. Nadalje vsebuje
določila glede posegov in dejavnosti ter trajnostnega
gospodarjenja z vrstami, glede naselitve oz. doselitve
tujerodnib vrst, zadrževanja živali v ujetništvu, še posebej z namenom prikazovanja javnosti, gojitve živali in
trgovine z živalmi. V zvezi z naselitvijo, doselitvijo in
gojitvijo živali tujerodnih vrst do loča postopek presoje
tveganja za naravo. Zakon določa, da se podrobne in
druge vsebine splošnega varstva določijo naknadno s
podzakonskim predpisom. Številni podzakonski predpisi so v letu 2001 v pripravi.
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Novost v vsebini varstva vrst, ki jo v slovenski
pravni red prinaša Zakon o ohranjanju narave, je varstvo genskega materiala, in sicer z vzpostavljanjem
i11 upravljanjem genskih bank ter s pravili ravnanja pri
odvzemu genskega materiala iz narave.
Varstvo habitatov vrst se zagotavlja preko ekološko pomembnih območ ij , habitatnih tipov in krajin, ki
so pomembni z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja so deli narave, ki
so z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti posebej
pomembni.
Z ekološko pomembnimi območji se vzpostavi ekološko omrežje kot mozaik med seboj povezanih al i približanih biotsko posebej pomembnih delov narave. Ekološko pomembna območja do l oči vlada. Predpis je v tem
času v pripravi in bo predvidoma sprejet v letu 2002.
Vrste habitatnih tipov, ki jih je zakon opredelil kot
biotopsko ali biotsko značilne in prostorsko zaključene
enote ekosistema, ter smernice za ohranitev habitatnih
tipov v ugodnem stanju predpiše vlada. Vlada do l oči
tudi z načilnosti krajine in krajinsko pestrost, ki je
pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Vsebina navedenih predpisov, vključno z varstvenimi usmeritvami, je obvezna vsebina naravovarstvenih smernic, ki se morajo upoštevati pri urejanju prostora, rabi naravnih dobrin in varstvu nepremi čne kulturne dedišč ine.
Varstvo živalskih vrst se po sistemu naravnih vrednot zagotavlja z opredeljevanjem zooloških naravnih
vrednot, delov narave, ki so ekosistemsko in znanstvenoraziskovalno ali pričeva lno pomembni z vidika
habitata živali prostoživečih vrst in so lahko habitat ali
del habitata ogroženih, redkih, endemičnib ali reli.ktnih
vrst živali ali tipsko nahajali šče vrst. Tudi varstvene
usmeritve iz predpisa vlade oz. ministra o določi tvi
zvrsti naravnih vrednot in naravnih vrednot samih ter
varstvenih in razvojnil1 usmeritvah so obvezna vsebina, ki se mora vklj učiti v naravovarstvene smernice
in preko teh v prostorske plane in načrte ter načrte
rabe naravnih dobrin. Naravne vrednote se varujejo z
ukrepi varstva, kot so ustanavljanje zavarovanih območ ij , pogodbeno varstvo, obnovitev poškodovanih naravnih vrednot, uveljavljanje zakonite predkupne pravice
države, omejitve v pravnem prometu z nepremičninami
v zavarovanih območj ih , izdajanje naravovarstvenih
soglasij in dovoljenj v primeru posegov v naravo in
drugi. Eden od pomembnejših ukrepov, ki se v tem
času izvaja, je ustanavljanje zavarovanih območij .
V Sloveniji imamo zavarovanega okoli 8% ozemlja, v
sprejetih prostorskih načrtih paje za zavarovanje pre-
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dlaganega več kot 30% ozemlja države. Kljub razmeroma veliki predlagani površini pa zavarovana območja
praviloma ne bodo zajela celotnih življenjskih prostorov mnogih živalskih vrst, zlasti ne tistih, ki se gibajo
na velikem prostoru. Ne glede na to, so zavarovana
območja za varstvo vrst zelo pomembna, saj z mehanizmi, kijih zavarovanje omogoča, zlasti z upravljanjem
območja, laže usmerjamo rabo in dejavnosti tako, da
je ugodno za živali. Zavarovana območja pa niso in ne
bodo oblikovana kot izoliran prostor, znotraj katerega
so živali zavarovane, zunaj njega pa ne. Zavarovana
območja imajo vlogo jeder sonaravne rabe in trajnostnega razvoja, z vizijo, da se takšna raba in razvoj sča
soma razširita na ozemlje čim večjega dela države.
Posebna varstvena pozomostje po Zakonu o ohranjanju narave namenjena ogroženim vrstam. Ogrožene
vrste določi minister s predpisom na osnovi strokovnih
predlogov rdečih seznamov ogroženih vrst. Rdeči seznami so bili kot strokovni predlogi strokovnjakov za
posamezne sistematske skupine objavljeni v nekaterih strokovnih publikacijah. Leta 1989 je bil v reviji
Varstvo narave objavljen rdeči seznam praprotnic in
semenk, leta 1992 rdeči seznam vretenčarjev in 17
skupin nevretenčaijev, leta 1992 rdeči seznam listnatih mahov, leta 1994 v reviji Acrocephalus raz li čica
rdečega seznama ptičev, leta 1996 v publikaciji Atlas
ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije rdeči seznam
dnevnih metuljev, leta 1997 v publikaciji Atlas kačjih
pastirjev (Odonata) Slovenije rdeči seznam kačjih pastiijev.
Konec leta 2000 so po naročilu Ministrstva za okolje
in prostor strokovnjaki opravili pregled in dopolnitev
več ine obstoječih rdečih seznamov, za nekatere skupine
so pripravili nove strokovne predloge, za nekatere skupine pa so zaradi razmeroma kratkega časa opredelili
le najbolj ogrožene vrste. Tako je v zadnjem strokovnem predlogu uvrščenih v rdeči seznam 2.026 taksonov
(praviloma vrst) 30 sistematskih skupin živali. Zadnji
strokovni predlogi so osnova za odredbo ministra, ki je
v letu 200 1 v pripravi za sprejem. V osnutku odredbe predloženi rdeči seznam je odraz trenutnih koordinacijskih,
s tem povezanih finančnih in časovnih zmožnosti ter tudi
v tem času razpoložljivih strokovnjakov za posamezne
skupine ter današnjega poznavanja stanja vrst in njihove
ogroženosti. Rdeči seznami niso nikoli dokončni. Spreminjali se bodo in dopolnjevali, zlasti zaradi sprememb
v naravi, ki vplivajo na stanje vrst, zaradi novih spoznanj
ter tudi zaradi novih metod opredeljevanja ogroženosti.
V zadnjem strokovnem predlogu, ki ga je za ministrstvo pripravilo Društvo za opazovanje in proučeva
nje ptic Slovenije, sta divji petelin in gozdni jereb uvrGozdV 59 (2001) 9
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v kategorijo prizadeta vrsta (E), belka in ruševec
pa v kategorijo ranljiva vrsta (V).
Najpomembnejši varstveni ukrep je zavarovanje
ogroženih vrst s predpisom vlade. V tem času je v veljavi Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst,
ki naj bi se v letu 2002 uskladila z novim pravnim sistemom. Z uredbo so zavarovane vse vrste gozdnih kur.
Poznavanje biologije vrste ter analiza dejavnikov
ogrožanja in njihovih posledic pa sta predpogoj za varstvo oz. za pravilno izbiro ustreznih varstvenih ukrepov. Posebej pomembno vlogo pri izbiri varstvenih
ukrepov imajo t. i. indikatorske vrste, katerih stanje
odraža stanje celotnega habitatnega tipa. Takšna vrsta je
divji petelin, ki se pojavlja kot indikator bolj ohranjenih
gozdnih ekosistemov (ČAS 1ADAMIČ 1998).
Večina varstvenih ukrepov je naravnanih na varstvo vrst, novost v Zakonu o ohranjanju narave pa je
možnost izvajanja varstvenih ukrepov za varovanje
izjemnih osebkov ali populacij živali. Izjemna žival je
tista, ki izstopa po svojih telesnih lastnostih, po vodilnem položaju v socialni hierarhiji populacije ali po kakšnih drugih izstopajočih značilnostih ali zaradi pomena
v ekosistemu.
Pravice živali

Poseben vidik varstva živalskih vrst izhaja iz odnosa
do drugih živih bitij. V tem primeru ne gre za
ugotavljanje ekonomske ali dediščinske vrednosti živali
ali kakršnekoli druge koristi, ki jo ima žival za č lo
veka, pač pa za eti čno-mora l no odgovornost č loveka do
nečloveških bitij. S tradicionalnim filozofskim prepričanjem, izhajajočem iz dane oblasti človeka nad živalmi,
so pogojene pravne ureditve odnosa človek - žival,
po katerih je žival obravnavana kot stvar brez pravnih
pravic. Šele v zadnjih desetletjih se vedno pogosteje
pojavljajo tudi drugačna filozofska gledanja in nakazujejo se drugačne pravne ureditve. Po teh naj bi živali
obravnavali kot pasivne subjekte (VISKOVIC 1995).
Leta 1978 je bila pod okriljem OZN sprejeta Deklaracija
o pravicah živali. Uvodni členi določajo: »Vse živali se
rodijo enake pred življenjem in imajo iste pravice do
obstoja (l. člen). Vsaka žival ima pravico, da je spoštovana. Človek kot živalska vrsta sebi ne more podeliti
pravice, da iztreblja druge živali ali da jih izkorišča s
kršitvijo te pravice (2. člen). Pravice živali se morajo
varovati z zakonom kakor tudi pravice človeka (14.
člen). « Vsebino, ki jo načelno sporoča deklaracija, so
imela nekatera ljudstva po svetu (npr. avstralski Aboridžini, severnoameriški lndijanci,Tibetanci) stolelja vsebovano v svojih življenjskih prepričanjih in načinih ravnanja z drugimi živimi bitji.
čl oveka
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Slika 3: Ohranjeni deli z naravno strukturiranostjo Slika 4: Poljski zajec (Lepus euroaeus) je vse bolj ogrožena vrsta gozdnate in
so izjemnega pomena za ohranjanje ogroženih vrst kulturne krajine zlasti zaradi intenzivnega kmetijstva (foto: M. Cerar)
in biotske pestrosti gozdov (foto: M. Čas)

Za zaključek lahko ugotovimo, daje varstvo živalskih vrst tako kot varstvo cele narave izjemno kompleksno, odvisno od filozofskih in verskih prepričanj družbe,
njenih etično-moralnih vrednot, zadeva pa skoraj vse
dejavnosti človeške družbe. Kot osnova varstvu služijo
tako naravoslovne kot družboslovne vede, izstopajoče
pa so biološke in ekološke ter sociološke znanosti.
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Ogroženost ptičev v gozdovih Slovenije
Janez GREGO RI*
Izvleček:

Gregori, J.: Ogroženost p tičev v gozdovih Slovenije. Gozdarski vestnik, št. 9/200 1. V s lovenšči n i. eit. lit. 20.
V prispevku so našteti negativni dejavniki, ki vplivajo na bogat ptičji habitat. gozd. Poudarjen je pomen odmrlega drevja,
nekrosubstane. ki so matični substrat 73 vse organsko življenje gozda. Med 90 gozdnimi vrstami je 32 vrst duplarjev. V naših gozdovih
je 1O vrst žoln in detlov. ki so razen ene izjeme primarni duplarji in s tem ključne vrste gozdnega ekosi~tem a. Podana je stopnja
ogroženosti gozdnih ptičev po kategorijah Rdečega seznama ogro~enih gnezdilk Slovenije. Navedeni so že sprejeti ukrepi za izboljšanje
stanja v gozdovih. podane pa so sugestije 73 še nekatere dodatne ukrepe.
Ključne

besede: gozdni

ptiči.

ogroženost. odmrl o drevje, JJOtnen za živali. Slovenija.

V naši zavesti je spoznanje o globalni ogroženosti
živega sveta, tako rastlinstva kot živalstva. Med ogroženimi so tudi ptiči , pri katerih nas ne sme zaslepili
ugotovitev, da število osebkov nekaterih prilagodljivih
vrst n arašča, ampak moramo usmeriti pogled na števi lne druge manj poznane, katerih število upada ali pa
so iz naših krajev celo že izginile. Med njimi so tudi
nekatere vrste, ki so življenjsko vezane na gozd.
Gozd - ptičj i življenjski prostor
Najpreprostejša definicija gozda je, da je to predel,
ki ga strojeno pokriva visoko drevje. Je ptičji habitat
z vertikalno slojevitostjo, od gozdnih tal z opadom.
nizkega in visokega gtmovja do debel. vej in krošenj.
Posamezni življenjski sloji predstavljajo podlago za
ptičja hrano, od raznih vretenčarjev, nevretenča tj ev,
predvsem žuželk in drugih č l enonožcev, do popkov,
listja, iglic iglavcev in plodov oziroma semen. Vrstna
sestava vegetacije v posameznih gozdnih združbah je
razl i č na, temeljna razlika je med iglavci in listavci.
Pomembna je vrstna in strukturna raznolikost v gozdu,
drevje je različne oblike in starosti, različna je količina
sušic, kar se vse odraža na sestavi pt i čjih populacij
(GREGORI 1974).
Diverziteta ptičev znotraj določenega gozda je pod
vplivom okoliških habitatov. Tako je lahko v homogenem gozdu razmeroma pestra sestava, če gozd meji na
heterogeno pokrajino, in obratno, v heterogenem gozdu
je lahko manjša pestrost, če ga obkrožajo monokulture.
Meja med gozdom in drugimi habitati, npr. travnikom.
je lahko ostra, kar se prav tako odraža v ptičjih združbah. Rob habitataje lahko meja razšitjenosti nekaterih
vrst.
Vrstna sestava ptičev v gozdu se spreminja z njegovo staros~o. V zgodnj i stopnji sukcesije. ki v mar• J. G., univ. dipl. biol. , Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana. SLO
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spominja na gozdni rob, so tu vrste odpt1ega
prostora in specialisti zgodnjih stadijev sukcesije (npr.
drevesna cipa, rečni cvrčalec, siva pevka, mlinarček,
carar, zelenec).
Mnogim vrstam zagotavlja gozd kritje, hrano in
možnost gnezdenja. Po drugi strani pa je tudi gozd
odvisen od ptiče v, ki zagotavljajo predvsem omejevanje š tevilčnosti insektov in raznašanje semen.
Gozdni ptič je v tem delu definiran kot vrsta, omejena
na gozd, ki je od njega odvisna, ali pa je gozd s red i šče
njene razširjenosti. Vrste gozdnega roba so obravnavane
kot gozdne vrste (KEAST 1990). Izbor ni bil lahek in je
subjektivne narave. Mnoge vrste navidez nimajo ničesar
skupnega z gozdom (npr. siva čap lja, belorepec), vendar
gnezdijo na drevju, ukrepi za njihovo varstvo so del
načrtovanja gozdarjev in so tudi zato uvrščene na ta
seznam. Upoštevali smo samo naše tradicionalne gnezdi lce. Seznam je podan v preglednici l.
Negativni vplivi na

ptič e

v gozdovih

V gozdnih ekosistemih prihaja do fluk tuacij ptičj i h
populacij. Gozdni ptiči so ogroženi, kadar pride do
zni ževanj a števila ali celo izginjanja nekaterih vrst.
Vzroki ogro7enosti so kompleksni, so posledica naravnih procesov (ogenj, veter, nizke temperature, sneg) ali
pa posledica č l oveškega poseganja v ekosisteme.
Na ogroženost gozdnih habitatov sta opozorila
Brelih in Gregori ( 1980). >>Gospodarsko izkori šča nj e,
ki ga narekuje vse večja poraba lesa, vedno bolj krči
naravne sestoje, ki jih marsikje zamenjujejo biološko
bolj revne in nestabilne monokulture, ki so poleg tega
mnogo boU kot naravni sestoj i izpostavljene raznim
invazijam škodljivcev, predvsem žuželk. Nujni kemijski posegi so pri čeli korenito rušiti naravno ravnotežje«. Opozorila sta, da se l i č inkam hroščev, ki živijo v
lesu in za lubjem odmrlega drevja, zaradi pomanjkanja hrane vse bolj slabšajo življenjski pogoji. Posre381
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Pregkdnica 1: Seznam gozdnih ptičev v Sloveniji (200 1)
Zap Ime vrste (slov., latin.)

Zap. Ime vrste (slov., latin.)
št.
l siva čao l ia Ardea cinerea
3 1 zelena žolna Picus viridis
2 črna štorklia Ciconia nil!ra
32 črna žolnaDryocovus m01·tius
3 sršenar Pemis avivorus
33 veliki detel Dendrocovos maior
4 črni škarnik Milvus mil!rans
34 siriiski detel D. svriacus
5 beloreoec Haliaeetus a/bicilla
35 srednii detel D. medius
6 kraguli Acciviter l!entilis
36 belobrbti detel D. leucotos
7 skobec A. nisus
37 mali detel D. minor
8 kania Buteo buteo
38 triorsti detel Picoides tridacty/us
9 mali kli nkač Aauila vomarina
39 drevesna cioa An/hus trivialis
10 olaninski orel A. chrysaetos
40 stržek TrOl!lodytes frOl!/odytes
11 šk.riančar Falco subbuteo
41 siva oevkaPrune//a modularis
12 gozdni iereb Bonasa bonasia
42 taščica Erithacus mbecula
13 di vii oetelin Tetrao urol!allus
43 mali slavec Luscinia mel!arhynchos
14 sloka Scolovax rusticola
44 1 pogorelček Phoenicums vhoenicurus
15 golob duolar Columba oenas
45 komatar Turdus torauatus
16 golob l!rivar C. valumbus
46 kos T. memla
17 divia grlica Strevtovelia turtur
47 brinovka T. vi/aris
18 kukavica Cuculus canorus
48 cikovt T. vhilome/os
19 veliki skovik Otus scovs
49 carar T. viscivorus
20 velika uharica Buba buba
50 rečni cvrčalec Locustella fluviatilis
21 mali skovik G/aucidium vasserinum 51 kratkooeruti vrtnik Hivvolais vo/vz/otta
22 lesna sova Strix a/uco
52 mlinarček Sv/via curruca
23 kozača S. ura/ensis
53 vrtna oenica S. borin
24 mala uharica Asio otus
54 črnoglavka S. atricavilla
25 koconogi čuk Aef!olius fimereus
55 hribska listoica Phy/loscovus bone/li
26 1oodhuika Cavrimulf!us eurovaeus
56 1 f!fllOVščicaPh. sibilatrix
27 zlatovranka Coracias f!omtlus
57 vrbia listnica Ph. colfvbita
28 smrdokavra Uvuva evovs
58 kovaček Ph. trochifus
29 viieglavka Jvnx tomuilla
59 rumenoglavi kral i iček Rezu/us rev:ulus
30 siva žolna Picus canus
60 rdečeglavi kraljiček R. if!nicavillus
št.

dno občutij o pomanjkanje hrane tudi razni žužkojedi
gozdni ptiči .
Za nekatere vrste ptičev je poleg vrstne sestave
vegetacije vitalnega pomena struktuma diverziteta
habitata. Zagotovo je bilo med gozdnimi pti či posvečeno največ pozornosti in raziskovalnega dela divjemu
petelinu (npr. MIKULETIČ 1984, ADAMJČ 1987,
ČAS 1999b, ČAS 1ADAMIČ 1998), predvsem njegovi biologiji in ekologiji. Je teritorialna celoleta vrsta,
katere populacije močno upadajo. Optimalne življenjske pogoje mu zagotavlja le kompleksno strukturiran
habitat (slika 1).
Gospodarsko izkori ščanj e gozdov predstavlja ključen poseg. Pride lahko do izginotja habitata, ki se osiromašen povme šele po desetletjih sukcesivnega zaraščanj a, v vsakem primeru pa izkoriščanje pomeni siromašenje gozdnega ekosistema, saj se odstrani določena
kol i č ina biomase. Gospodarsko izkoriščanje pomeni
vnašanje mehanizacije in z njo povezanega nemira.
Vzporedno z gospodarjenjem z gozdovi se je gospodarilo tudi z divjadjo, v gozdovih se je zvečal o število
velikih rastlinojedov, predvsem jelenjadi. Prizadetost
gozda ocenjuje Mlinšek (1989): »Toda nič ni gozda
382

Zap. Ime vrste (slov., latin.)

št.
6 1 sivi muhar Muscicava striata
62 mali muhar Ficedula varva
63 belovrati muhar F. albicollis
64 dolgoreoka Ael!ithalos caudatus
65 močvirska sinica Parus va/us/ris
66 oorska sinica P. montanus
67 čooasta sinicaP cristatus
68 menišček P. afer
69 1 olavček P. caentleus
70 velika sinica P. maior
71 brglez Sitta eurovaea
72 dolgoorsti olezalček Certhia familiaris
73 ~'Iatkoorsti olezal ček C.brachvdactvla
74 1 olašica Remiz vendulinus
75 kobilar Oriolus oriolus
76 šoia Garrulus rdandarius
77 krekovt Nucifrarw caryocatactes
78 kavka Corvus monedula
79 črna vrana C. c01·one corone
80 siva vrana C. c. comix
81 krokar C. corax
82 škorec Sturnus vufzaris
83 ščinkavec Frinf!i{{a coelebs
84 1 grilček Serinus serinus
85 zelenec Carduelis chforis
86 čižek C. svinus
87 brezovček C. f/ammea
88 krivokliun Loxia curvirostra
89 kalin Pyrrhula vvrrhula
90 dlesk Coccothraustes coccothraustes

bolj prizadelo kot novodobna tehnološka nesnaga, cepljena na spodrsljajih industrijske proizvodnje lesa in
divjadi (ali bolje lesoreja in mesoreja).«
Visoka populacija jelenjadi lahko vitalno prizadene
divjega petelina (REMMERT 1980: 102). Kot plenilec gnezd divjega petelina je vedno bolj prisoten divji
praš ič, to pa zato ker so nameščali številna krmi šča
v »zanemarjene« odmaknjene gozdove (ČAS 1999a).
Delež aktivnih rasti šč divjega petelina se je od leta
1980 do 2000 zmanjšal za okoli 31 %, kar kaže na
hitro slabšanje habitatnih razmer zaradi seč nj e in premalo površin starega gozda, nemira, neusmerjenega
gorskega turizma, nabiralništvaj agodičevj a, zaraščanj a
zadnj ih pašnikov ter naravnega nihanja populacijskih
gostot, kar je vpliv plenilcev (ČAS 200 1).
Siromašenje gozdnih habitatov se kaže predvsem v
zmanjševanju starih sestoj ev in odstranjevanju večine
suhega drevja, kar ima daljnosežne posledice tudi za
populacije nekaterih vrst ali skupin ptičev. Habitatnega
pomena teh t. i. nekrosubstanc se še ne zavedamo v
celoti. Suha in umiraj oča oz. razkraj aj oča drevesa so za
življenje v gozdu ključnega pomena. Mlinšek (1989)
ugotavlja, da je v gospodarskih gozdovih odl očn o preGozdV 59 {2001) 9
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malo odraslih dreves, kar velja še posebej za Slovenijo. Nadalje v istem prispevku ugotavlja, da pripombe,
da je ponekod preveč starega gozda, nastajajo zaradi
neznanja in ugibanj.
Opozoriti je treba na pomen posameznih starih velikih dreves, na katerih je gnezdo velikih ujed (npr. belorepec, planinski orel) ali črn e štorklje. Ni zadosti, če
se ohrani samo drevo, na katerem je gnezdo, ampak
se mora ohraniti tudi drevje na širšem območju ob
gnezdu.
Pomembna je rekreacijska vloga gozda, čemur je bil
pred časom posvečen seminar (ANKO 1990). Številni
razpravljalci poudaljajo pomen rekreacije (npr. sprehodi in tek po gozdu, lov, ra zlične oblike nabiralništva,
gorsko kolesaljenje itd.), kot rd eča nit pa se v l eče misel,
da moramo biti pri tem skraj no previdni, predvsem
zaradi prevelike množičnosti. Potrebne so časovne in
prostorske regulative, ki bodo zagotavljale čim manjše
motnje v ran ljivem gozdnem ekosistemu. Gozd je najboljši u čitelj ; pomislimo samo na učne poti. Pomembno
pa je, da so obiskovalci že predhodno dovolj ozaveščen i in primerno vzgojeni.
Za divjega petelina in druge gozdne kure je lahko
vznemirjanje v zimskem času v predelih, kjer prezimujejo, usodno. Vznemirjanje je posledica gozdarskih
del, pohodništva, terenskega smu čanja ali v zadnjem
času celo motornih sani.
Številne gozdne ceste omogočajo lagoden pristop
do najbolj skritih gozdov. Vnašajo nemir, na katerega
so obč ut lji ve predvsem večje ptičje vrste, kot so ujede
in sove pa tudi gozdne kure. Obiskovalci gozdov so
pogosto v družbi psov, ki so nevami predvsem gnez-

ptiče\
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dečim kuram.

Vse večja nadloga postaja nabiralništvo,
predvsem gobarjenje in nabiranje raznih gozdnih sadežev, kot so npr. borovnice in brusnice. S slednjim so
za pomemben vir hrane prikrajšane predvsem gozdne
kure.
Neposredna grožnja gozdnim ptičem je sekanje
drevja v gnezditvenem času , v glavnem od apri la do
junija. Tedaj so uničena mnoga gnezda vrst, ki gnezdijo
v krošnjah ali ob oziroma v deblih.

Odmrlo drevje
Mrtvo in sušeče se drevje je v dveh sukcesivnih
oblikah. Prva so stoječa suha drevesa (sušice), ki jih
obkroža drevje, druga pa' l ežeča debla, podrtice (ko
pade živo drevo ali sušica). Dodatek so še debelejše
polomljene veje. Vloga umirajočega in suhega drevja
se spreminja s procesom trobnenja.
Sušice in podrtice so pomembne za gozdni ekosistem, ker so osnova prehranjevalne verige, saj vključ ujejo mikrobe, nevretenčarje, male sesalce in ptiče.
Stoječe sušice služijo kot mesta za prežo in gnezdenje,
kot prenočišča duplarjev ter skriva lišča oziroma domova lišča za sesalce in druge živali. Podrtice s koreninami
zagotavljajo kritje in celo mesta za gnezdenje nekaterim vrstam ptičev (npr. stržku v spletu korenin), drugim
(npr. gozdnim kuram) pa vama gnezdi šča in prašno
kopel. Stare razpadajoče podrtice služijo kot rezervoarji
vode v gozdovih, kjer občasno vlada suša (na kraških
tleh), na njih se zakoreninj ajo mlada drevesa in grmovje. Debla lahko zajezijo potoke, da nastanejo tolmuni,
ki so pomembni za vodne žuželke in posredno za ribe,
obenem pa varujejo bregove potokov, ker zmanjšujejo

f2

Slika 1: Shematski prikaz življenjskega prostora divjega petelina v gorskem mešanem gozdu v skoraj naravnih pogojih (bavarske
Alpe).
1- mlada srnreka, petelinova zimska hrana; 2- drevo za pe~e; 3- borovničevje; 4- mesto za petje in dvorjenje na tleh; 5- kljuvanje
kamenčkov s korenin; 6- zavetno mesto za spanje; 7- zavetje za gnezdo; 8- srnrekove vejice, zimska hrana kokoši; 9- prašna kopel;
10- izpostavljeno mesto za spanje; Il - mravlj išče; 12- bukovo listje, hrana poleti in jeseni (SCHERZ!NGER 1977, v: REMMERT
1980: 101)
GozdV 59 (2001 ) 9
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erozijsko moč vode. To je predvsem pomembno pri
gorskih potokih.
Vprašanju odmrlega lesa v gozdovih posvečajo
ponekod veliko pozomosti. Pomanjkanje grobih lesru.h
ostankov (sušice, štori, podrtice, debele veje)je ključni
vzrok ogroženosti mnogih vrst mabov, lišajev, gliv,
žuželk in ptičev. Odstranjevanj u teh lesnih mikrohabitatov pripisujejo glavno grožnjo biodiverziteti in stabilnosti gozdnega ekosistema. Tako so trije Dajbolj kritični
elementi za dolgoročno preživetje ogroženih vrst na
Švedskem stara drevesa, podrtice in sušice (različni
avtorji, v: SAMUELSSON el al. 1994). V nemških
gospodarskih gozdovih je tendenca, da je količina mrtvega lesa 1-3 m1fha, upravičeno pa je poveča nje na
5-l Om3 /ha, kar znaša 1-2 % volumna stoječega lesa.
Polovica tega mora biti stoječih sušic, debelejših od 20
cm v prsni višinj {AMMER J991, v: SAMUELSSON
et al. 1994).
Pomembna je htdi debelina dreves, ki se puščajo v
gozdu, zaradi povečevanja bioiliverzitete. Med našimi
duplatji največja du pla izkljuje črna žolna, ki ni vezana
samo na suši ce, ampak dela du pla htdi v živo drevje. V
osrednjih delih Švedske dela čma žolna dupla prvenstveno v žive topole, premer drevesa pa mora biti večji
od 45 cm (NILSSON et al. 1993, v: SAMUELSSON
el al. 1994).
Ponekod na posekah, ki so namenjene plantažnemu
gozdarjenju, puščajo posamezne sušice in s tem povečujejo strukturalno diverziteto (MOORE 1 ALLEN,
v: HUNTER J 999). Nekateri avtmji celo predlagajo
ubijanje dre.vja kot metodo za bogatenje ptičjih habitatov. Ko na posekah puščena drevesa dosežejo pravo
debelino, jih na nek način ubijejo in pustijo stati (razl i č ni avtmji, v: SAMUELSSON et al. 1994). Pri nas
zaradi sonaravnega načina gospodatjenja z gozdovi in
glede na strukturo gozdov še ni treba segati po takih
metodah.
Duplarji naših gozdov

Primami duplarji sami izkljujejo dupla. To so v glavnem žolne in detli, ki jilJ je pri nas deset vrst. Ena
od njih, vijeglavka, sama ne dela dupel. Podatke o razširjenosti mpogostnosti ter podatke o populaciji žoln
in detlov pri nas povzemamo po Ornitološkem atlasu
Slovenije (GETSTER 1995), za podatke o oačmu priprave in namestitve dupel paje vir Cramp (1985). Naš
največj i primami duplar je črna žolna, pogosta vrsta
(1.000- 1.500 parov), kj dosega skoraj velikost vrane. V
dobršnem delu Slovenije je razpršeno razširjena. Najpogostejša je v bukovo-jelovih gozdovih, srečamo pa
jo tudi v nižinskjh dobovih gozdovih (npr. Krakovskj
384

gozd) ter v gozdovih gradna in rdečega bora (Goričko) .
Duplo izdolbe n 1;1jvečkrat v primerno debeli bukvi,
bom, smreki, topolu, brezi, vrbi ali jelši, 4-25 m od
tal. Vbod v duplo je ovalen, velikosti l l-12 x 8-1 1 cm.
Siva žalna je pogosta vrsta ( 1.000-2.000 parov), enakomerno razširjena, skoraj odsotna v JZ delu države.
Prebiva v lokah ob rekah, v logih na poljih, na gorskih
pobočjih in v dolinah vse do drevesne meje. Gnezdilno duplo si izkljuje naj večkrat v topolu, bukvi, hrastu
ali lipi, tudi v vrbi ali boru, povprečno 5,4 m visoko
(1,3-18m). Premer vhodne odpttine je v povprečju 5, 7
cm (5,4-5,9). Zelena žolna je prav tako enakomemo
razpršena pogosta vrsta (1.500-2.500 parov). Prebiva
v svetlih, s travnikj prepredenimi gozdovi in gozdnih
obronkih, v starožitllih košenih sadovnjakih, v mestnih parkih z ne preveč negovan imi tratami in v obcestnih drevored ih, povsod tam, kjer rastejo stara drevesa
dovolj na odprtem in dovolj vsaksebi. Duplo izkljuje
v zelo različn i h drevesnih vrstah, premer vhoda je 6
cm. Duplo lahko ponovno uporabi. Veliki detel je naš
najpogostejši in najbolj razšitjen detel ( 10.000-20.000
parov). Je najmanj specializiran med detli in žol nami,
prebiva v vsakršrull drevesnib sestoj ih, od ružin do gorskjh smrekovil1 gozdov in macesnovih sestoj ev. Dupla
dolbe v gnezditvenem obdobju in htdi izven njega
ter tako igra najpomembnejšo ekološko vlogo s tem,
da omogoči gnezdenje drugim vrstam, ki gnezdijo v
duplih ali v njih počivajo. Duplo dolbe v različ na drevesa, navadno 3-5 m od tal, vhod v duplo je premera
5-6 cm, navadno nekoliko eljptičen. Duplo lahko ponovno uporabi. Sirijskj detel je zelo redek ( 10-50 parov),
omejen na vzhodni rob države. Srednji detel je redek
(200-500 parov), krajevno razšitjen prebivalec dobo vib
in gradnovih bost, od nižine do gričevnatih vzpetin.
Duplo dolbe navadno v trhla drevje, redkeje v zdravo,
1,25-4,5 m od tal, premer vhodne odprtine je 5 cm.
Belobrbti detel je zelo redko razširjena vrsta ( 10-20
parov). Gnezditev je pottjena samo v Kočevskem Rogu
in na Gorjancib. Hrano išče v glavnem po debelih trhlih
podrticah. Duplo naredi navadno v trhlem deblu, odprtina je ovalna, višina in širina sta 5,6-6,9 x 4,7-6,4 cm.
Mali detel je dokaj pogost (500-1 .000 parov). Prebiva
v odprti pokrajini, s skupinami dreves in grmovja, v
logih in lokah, v vlažnih gozdovih hrasta, gabra, vrbe,
jelše in topola. Duplo naredi navadno v trhlih debelih
vejah, 2-8m visoko. Vhod v duplo je 3-3,5 cm. Triprsti
detel je uvrščen med zelo redke, krajevno razširjene
vrste ( 100-200 parov). Prebiva izključno v iglastih gozdovih. Duplo naredi pogosto v suho ali trobneče deblo,
premer vhodne odprtine je 4,7 cm. Število triprstih
detlov je verjetno podcenjeno.
GozdV 59 (2001) 9
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Gorska in čopasta sini ca lahko sami dolbeta dupla
v trhla debla in štore ali tanjše štrclje sušic, navadno
trhle do te mere, da jih sneg v prvi zimi podre.
Dupla kasneje naseljujejo številni sektmdarui
duplarji in druge vrste živali (npr. sršeni, kune zlatice,
veverice, polhi, netopirji). Zato so žolne in detli ključne
vrste gozdnih ekosistemov. Posamezne vrste duplmjev
naredijo gnezdo v različnih višinah od tal.
Mikusinski s sod. (200 1) ugotavlja pozitivno korelacij o med številom vrst žoln in detlov ter ostalimi
gozdnimi ptičjimi vrstami. Tako so žolne in detli primerni kot indikat01ji za ugotavljanje vrs11.1e pestrosti
ptičev na širših gozdnih območjih.
Pomembna je intenzivnost, s katero žolne in detli
dolbejo dupla. Raziskave črne žolne v južni Nemčiji
kažejo, da naredi par v povprečju 0,2 dupla na leto, to
je vsakih pet let eno duplo; ta du pla uporablja okoli 45
drugih živalskih vrst, med njimi tudi golob duplar in
koconogi č uk, obe vrsti sta glede gnezdenj a popolnoma
odvisni od dupel, ki jih naredi čma žolt1a (LANG 1
ROST 1990). Vsako leto izkljuva sveže duplo triprsti
detel, veliki detel pa, kot že omenjeno, lahko izdolbe
tudi po več dupel, tako v gnezditvenem obdobju kot
tudi izven nj ega.
Intenzivno gozdarjenje, ki zmanjšuje količino starih
sestojev in odstranjuje večino suhega drevja, lahko
povzroči lokalno izunuije izrazitih gozdnih vrst, kot
so npr. triprsti detel, belohrbti detel, golob duplar, mali
skovik, koconogi čuk in belovrati muhar.
Stopnja ogroženosti gozdnih ptičev

Bolj ali manj rednih gnezdilcev je v Sloveniji 200
vrst, od tega je gozdnih 90. Od gozdnih vrst je 32 vrst
(35,5 %) duplarjev. Razen treh vrst (lesne sove, kozače
in snudokavre), ki naseljujejo dupla, nastala navadno
z gnitjem odlomljene veje ali debla, so ostale vrste, ki
dupel ne dolbejo, odvisne od žoln in detlov.

Habitat belohrbtega della (Dendrocopos leucotos) v listnatem
gozdu na Trdinovem vrhu (foto: Janez Gregori)
GozdV 59 (2001 ) 9

Na Rdečem seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije
(DOPPS, 200 1) sodijo nekatere gozdne vrste v najbolj
ogrožene kategorije. Duplmj i so označen i z znakom
*.V kategorijo El (grozi izumrtje) sodi pet vrst (belorepec, mali klinkač, *zlatovranka, *smrdokavra in
*kavka- naravna gnezd išča), v kategorijo E2 (močno
ogrožena) 12 vrst (čm i škamik, gozdni jereb, divji peteLin, sloka, *golob duplar, *veli Id skovik, velika uharica,
podhujka, *zelena žolna, *belohrbti detel, * pogorel ček
in *mali muhar), v kategorijo V (ogrožena) 15 vrst
(čma štorklja, sršenar, kragulj, skobec, planinski orel,
*kozača, *vijeglavka, *srednji detel, *mali detel, *triprsti detel, mali slavec, rečni cv rčalec, *belovrati muhar,
plašica in *kavka), v kategorijo R (redke) 2 vrsti (*sirijski detel in črna vra na), 5 vrst pa je potencialno ogroženih.
Ukrepi za izboljšanje stanja
Nameščanj e gnezdilnic je pri nas eno naj bolj priljubljenih naravovarstvenih dejanj, s katerim skttšamo
ublažiti pomanjkanje gnezdi šč za nekatere duplarj e.
Vendar pa obstajajo tudi stal i šča (po raz l i čn ih avt01jih
jih povzema PERRY 1994: 518), da nameščanje gnezdilnic kot zamenjava za naravna dupla ni v celoti dobra
alternativa. Veliko število vrst je dupla1jev, zahtevajo
pa nekoliko razl ična dupla. Zato bi morali po vsem
gozdu nainestiti veliko razli čnih tipov gnezdilnic v razli č nih višinah. Gnezdil nice pa je treba narediti, namestiti, č istiti in občasno nadomestiti. Izdatki bi bili ogromni, rezultati pa manj ugodni, kot če so prisotne sušice
in druga drevesa, prirnema za dupla.
Ahlen (v: SAMUELSSON et al. 1994) meni, da
je nameščanje gnezdilnic drago in da gre za umetno
pomoč, ki razen v izjemnih primerih ni priporočlj iva.
V jugozahodni Nemčiji so nameščati gnezdiluice v
naravovarstvene namene. Ocenjene stroške 12 DEM
na gnezdilnico letno smatrajo za ugodno naložbo (razni
avt01ji, v: SAMUELSSON et al. 1994).
Pri nas je sprejet Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. l.
RS, št. 92, Il. 10. 2000), Id posveča veliko pozornosti biotskemu ravnovesju gozdnega ekosistema. Med
drugim se zavzema za ohranjanje redkih in ogroženih
živalskih vrst ter njihovega življenjskega okolja, določa
načrtno puščanje odmrJe biomase. Delež puščene biomase znaša 0,5 do 3 %, v sestoj ih z lesno zalogo do
200 m3fha se n ač1ino pušča večji delež od navedenega,
v sestojih z lesno zalogo nad 200 mlfha pa se pušča
manjši delež od navedenega.
Pravi lnik d o loča način izvajanja del v gozdovih:
»!. . ./dela v gozdovih se morajo izvajati v času, na
način ter_s pripomočki , ki najmanj ogrožajo gozdui
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ekosistem/ .. .!«. Pri večji h redkih in ogroženih vrstah
sta določena oddaljenost od gnezda ali rastišča in časo
vno obdobje (čas gnezdenja), ko se ne smejo izvajati
gozdna dela. Pri divjem petelinu pravilnik določa, da
se dela ne smejo izvajati v območju aktivnih rastišč
in zaščitnih con za divjega petelina od začetka marca
do konca meseca junija v radiju 500 m od središča
rastišča. Ne glede na to, da ni čisto jasno, kako se meri
razdalja od zaščitne cone, pa bi moralo biti zakonsko
poskrbljeno, da bi petelin imel zagotovljen mir v zimskem obdobju, ko je vsako vznemirjenje lahko usodno
za njegovo energetsko bilanco. S tem v zvezi bi morali
tudi resno prepre čevati razne zimske aktivnosti, kot
npr. terensko s mu ča nje, v predelih, kjer prezi.mujejo
gozdne kure.
Zaradi sekanja drevja v čas u gnezdet~a, v glavnem
aprila, maja in junija, so uničena mnoga gnezda vrst,
ki gnezdijo v krošnjah ali ob oziroma v deblih. V tem
času morajo biti prepovedani vsi posegi v gozdu, zaradi
katerih pride do smrtnosti ptičev.
Pri gospodarskem urejevanju je treba puščati primerno število starih dreves, ki so kasnejše sušice in
s tem prispevajo k biotski diverziteti. Posebno pozornast je treba posvečati posameznim, po pravilu starim
in debelim drevesom, na katerih so gnezda redkih ali
ogroženih ptičev (npr. belorepec, planinski orel, škarnik, črna štorklja). Izogibati se je treba oblikovanju
monokultur in težiti k temu, daje gozdna združba čim
bolj podobna tamkajšnj i naravni združbi. Pri pogozdovanju je treba saditi čim več vrst drevja, ki gospodarsko
mogoče niso tako pomembne, predstavljajo pa bogato
hrano za mnoge gozdne živali (npr. divja češnja,jere
bika, makovec).
Nabiralništvo, kakršno se je razmahnilo danes, vodi
v siromašenje gozda z vsemi daljnosežnimi posledicami za gozd in tamkajšnje prebivalce. Predvsem so
na udaru borovnice in brusnice, ki so pomembna brana
gozdnih kur. Podobno je z nabiranjem gob. Za ptiče
nimajo večj ega pomena, so pa življenjsko pomembne
za mnoge druge gozdne živali. Korak k urejevanju
razmer bi bil narejen že s tem, če bi se upoštevala
veljavna zakonodaja.
V gozdarstvu se vlagajo veliki napori v vsestransko izobraževanje in s tem povezano širše dojemaoje gozda kot življenjskega prostora. Prihaja do
novih spoznanj o ekoloških zakonitostih, kar dela
gozdni prostor še bolj vabljiv in zanimiv. ln s širokim znanjem in vedenjem bomo sposobni dojemati
gozd tudi kot neprecenljivo naravno vrednoto.
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Netopirji v gozdnem ekosistemu
Maja ZAGMAJSTER*
Izvleček:

Zagmajster, M.: Netopirji v gozdnem ekosistemu. Gozdarski vestnik, št. 9/200 l. V s l ovenšči ni , cit. lit. 42.
Kljub bogati vrstni pestrosti netopirjev v Sloveniji je poznavanje njihove razširjenosti in ekoloških preferenc še zelo slabo, kar
velja tudi za gozdne ekosisteme. Mnogo vrst netopirjev prebiva v gozdu, gozdni sestoji ali rob gozda imajo pomembno vlogo kot
prebranjevalni habitat netopirjev, pri orientaciji na letalnih poteh, kot zaščita pred močnim vetrom in verjetno tudi plenilci. Pomembno
je ohranjanje mlak in drugih vodnih teles v gozdu. Uničevanje gozdne krajine negativno vpliva na številčnost netopirjev. To pa
lahko prepreči pravilna nega starejših in votlih dreves in ohranjanje primernega deleža zrelih gozdov z dupli. Dopolnilna rešitev je
postavljanje netopimic. Potrebna so večja vlaganja v raziskave netopirjev gozda in zavarovanja ogroženih območij, izboljšanje pretoka
informacij o najdbah netopirjev in sodelovanje med vsemi strokovnimi področji, ki se ukvarjajo z gozdnim ekosistemom.
Ključne

besede: netopir, gozd, varstveni ukrepi, varstvo divjadi, netopirnica, Slovenija.

Pregled raziskav v Sloveniji

Netopirji veljajo za eno najbolj ogroženih skupin
sesalcev pri nas (KRYŠTUFEK 1991). Zakonsko so
zaščiteni z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih
vrst (Ur. l. RS, 1993). Preganjanje, uničevanje prebivališč in prehranjevalnih habitatov, spreminjanje krajine ter vse večja uporaba pesticidov, ki zmanjšujejo
številčnost žuželk ali se kopičijo v telesih netopirjev,
so dejavniki, zaradi katerih populacije netopirjev že
izginjajo (STEBBTNGS 1995). Stebbings navaja uničevanje gozdne krajine kot glavni vzrok upadanja številčnosti netopirjev v Veliki Britaniji. V Sloveniji bogat
kraški podzemni svet in še razmeroma dobro ohranjena
narava prispevata k bogati vrstni pestrosti netopirjev
(KRYŠTUFEK 1 ČERVENY 1997), katerih poznavanje razšitjenosti in ekoloških preferenc pri nas pa je še
zelo slabo. V Sloveniji je bilo doslej zabeleženih kar
28 (KRYŠTUFEK 1 ČERVENY 1997, PRESETNIK
et al. in prep.) od 35 vrst netopirjev, ki se pojavljajo
v Evropi (MITCHELL-JONES et al. 1999, HAUSSLER et al. 2000 ), kar je za relativno majhno ozemlje
veliko.
Zgodnejši podatki o gozdnih netopitjih pri nas izvirajo predvsem iz najdb v podzemskih jamah ali po
naključju (KRYŠTUFEK 1984). V favni netopirjev
kraškega roba je bil med večinoma troglofilnimi vrstami najden tudi resasti netopir (Myotis nattereri)
(KRYŠTUFEK 1991 , 1992). V popisu sesalcev Dolenjske (KRYŠTUFEK 1992) je bil na tem območu prvič
naveden navadni mračnik (Nyctalus noctula), kasneje
pa je Trilar na Gorjancih (1997) našel med drugim
tudi velikega navadnega netopirja (Myotis bechsteinii)

* M. Z., Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Prešernova 20, Sl-1000 Ljubljana, maja.zagrnajster@uni-lj.si
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(slika 1). Poznavanje naravnih prebivališč v duplih
je še izredno slabo, verjetno tudi zaracti zahtevnejše
metodologije iskanja (LIMPENS 1993). Nekatere sicer
redke raziskave netopirjev pri nas kažejo, da skrivajo
slovenski gozdovi bogato favno teh sesalcev.
Obsežnejše raziskovalno delo o netopirjih v gozdovih je bilo opravljeno v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja na Kočevskem, v povezavi z zavzemanjem za
zakonsko zaščito podro čja kot regijskega parka (MOP,
200 l ). Bogastvo dobro ohranjenih gozdov je vidno tudi
v veliki pestrosti netopi~ev, ki predstavljajo kar tretjino
sesalskih vrst območja (KRYŠTUFEK 1997). Veliko
ulovljenih velikih navadnih netopirjev v Kočevskem
Rogu kaže na dobro ohranjenost tamkajšnjega gozda,
kjer biva ta v Evropi redka in zaradi deforestacije
ogrožena vrsta (KRYŠTUFEK 1 ČERVENY 1997).
Pomembnejši sta tudi najdbi slabo poznanih vrst v
Sloveniji, Brandtovega netopirja (Myotis brandtii) in
gozdnega mračnika (Nycta/us /eis/eri) (KRYŠTUFEK
1993) (slika 2). Slednji je bil tretjič na našem ozemlju
zabeležen šele pred kratkim (PRESETNIK in prep.).
Na Koroškem je bila leta 2000 z namenom favnističnega popisa netopirjev različnih gozdnih sestojev
izvedena preliminarna raziskava z ultrazvočnimi detekto~i (KOSELJ et al. 2000) na izbranih raziskovalnih
ploskvah, rastiščih divjega petelina (Tetrao urogallus)
(ČAS 2000). Mag. Miran Čas z Gozdarskega inštituta
Slovenije je povabil k sodelovanju člane Sekcije za
proučevanje in varstvo netopirjev pri Društvu študentov biologije. Opažen ih je bilo najmanj šest vrst netopirjev (KOSELJ et al. 2000), med pogostejšimi so bile
mali netopir (Pipistrellus pipistrellus), brkati/Brandtov
netopir (Myotis mystacinus/brandtii) in rjavi uhati/sivi
uhati netopir (Plecotus auritus/austriacus). Omenjeno
delo je pomemben prispevek k poznavanju netopirjev
387
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koroških gozdov, od koder je bilo poprej nekaj vrst
zabeleženih iz jam (KRYŠTUFEK / ČERVENY 1997).
Dodatne ponovitve opazovanja z ultrazvočnimi detektorji ter vklj uči tev drugih metod bi lahko še izpopolnili poznavanje netopirske favne. Izrednega pomena
omenjenih raziskav paje tudi dejstvo, da so se različne
stroke povezale s skupnim ciljem: spoznati in ohranjti gozd tudi z vidika netopitjev, kar je še vedno prej
izjema kot pravilo.
Značilnosti

netopirjev

Netopitji (Chiroptera) so samostojen red sesalcev,
ki je po številu vrst takoj za glodalci. Vse tri v Evropi
živeče družine spadajo v podred malih netopitjev (Microchiroptera). Pri nas žive predstavniki dveh družin:
podkovnjaki (Rhinolophidae), ki imajo okoli nosnic
značiln e

kožne tvorbe, in pripadniki družine gladkonosih netopitjev (Vespertilionidae), ki teh tvorb nimajo.

Netopitji so edini sesalci, zmožni aktivnega leta, ki
ga omogoča tanka, elastična opna, razpeta med podaljšanimi prednjimi okončinami, trupom in repom. Pri
njih se je razvil poseben način orientacije z zvokom
~ eholokacija. S pomo čjo oddajanja in sprejemanja
visoko frekvenčnega zvoka si lahko ustvarijo natančno
sliko okolice in položaja plena. Evropske vrste netopirjev so v vrhu prehranjevalne verige, večinoma se
prehranjujejo z žuželkami, katerih aktivnost pa je v
zmernjh klimatih omejena na toplejše dele leta. Preživetje hladne zime brez hrane jim omogoča pravo
zimsko spanje (hibernacija), ko se metabolizem zelo
upočasni , telesna temperatma pa lahko pade na nekaj
stopinj nad zmrzi ščem. Pogosto vznemitjanje in posledično zbujanje živali v tem času lahko povzroči , da prekomemo porabljajo energetske zaloge, kij ih v hladnem
obdobju ne morejo nadomestiti, zato lahko še pred prihodom pomladi poginejo. Zaloge rjavega maščevja
si nabirajo med intenzivnim prehranj evanjem jeseni.
Takrat pri njih poteka tudi parjenje, ob če m er se je
razvila odložena oploditev kot še ena prilagoditev za
preživetje hladnega obdobja. Samice spermo shranijo
v poseben del maternice, dejanska oploditev in razvoj
zarodka pa se pričneta po končani rubemaciji, ko toplo
okolje zopet omogoča prehranjevanje in s tem tudi skrb

Slika 1: Veliki navadni netopir (Myotis bechsteinii) je v Evropi
redka in ogrožena vrsta, ki prebiva v zrelih gozdnih sestoj ih (foto:
Maja Zagmajster)

Slika 2: Gozdni mračnik (Nycralus /esi/eri) je gozdni netopir,
katerega razširjenost je pri nas še slabo poznana (foto: Uroš
Žibrat)
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Slika 3: Drevesna dupla predstavljajo primarno zatoči šče nmogih
vrst netopirjev, zato je njihovo ohranjanje izrednega pomena
(foto: Maja Zagmajster)
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za mladiča. Samice z naraščajem se poleti zberejo v
porodniške kolonije, kar je koristno predvsem z vidika
vzdrževanja dovolj visoke temperature za razvoj mlad ičev. Ti postanejo samostojni že do jeseni.
Netopirji prebivajo v jamah, podzemnih tunelih,
stavbah (podstrešja, kleti, votle stene), skalnih razpokah, drevesnih duplih. Izbira prebi va li šča je odvisna
od sezonskih potreb: prezimujejo ua mestih s stalno in
ne prenizko temperaturo, porodniške kolonije pa imajo
na toplih mestih. V čas u selitev se zatekajo v prehodna
p rebivališ ča.

Gozd kot življenjski prostor

Netopirji v gozdu se zatekajo v zap u ščene luknje
žoln, dupla, nastala zaradi trohnenja dreves, v špranje
za odstopajočim lubjem, v razpoke v deblu ipd.
Na izbiro prebivališča v duplu drevesa naj bi imeli
vpliv predvsem višina drevesa, gostota krošenj in razdalja do naslednjega najbližjega drevesa (VONI·:lOF 1
BARCLAY 1996). Gozdni netopirji velik del leta preživijo gozdu, v duplih imajo poletno ali zimsko prebivališče, praviloma pa imajo v gozdu tudi lovno področj e
(MESCHEDE et al. 2001). yeliki navadni netopir je
z načilna gozdna vrsta, ki biva v zrelih gozdnih sestoj ih
s stabilnimi okoljskuni pogoji (SCHLAPP 1990), zato
pogostost v gozdovih Kočevske niti ne preseneča. Na
gozd je vezan preko celega leta in se izključno v njem
tudi prehranjuje (SIEMENS 1NILL 2000). Schober in
Grimm berger ( 1987) kot gozdne netopirje opisujeta še
obvodnega netopirja (Myotis daubentonii), Brandtijevega netopirja, resastega netopirja, vse tri vrste mrač
nikov (Noctula spp.), Nathusijevega netopirja (Pipis trellus nathusii), Siemens in Nill (2000) pa tudi rjavega uhatega netopirja (Piecotus auritus) in širokouhega uetopirja (Barbaste/la barbastellus). Obvodni ima
sicer poleti porodniške kolonije večinoma v drevesnih
duplih, prezimuje pa predvsem v jamah (SCHOBER 1
GRIMMBERGER 1987).
Jeseni služijo drevesua dupla tudi kot paritvena prebiva li šča, npr. za navadnega in gozdnega mrač nika
(SCHOBER / GRIMMBERGER 1987). Mnogi gozdni
netopirji v svojem bivanju niso vezani le na eno drevo,
ampak na celo skupino prebivališč (MESCHEDE et
al. 2001). Obvodni netopir jih lahko dnevno menjava,
vendar morajo biti vsa med sabo povezana znotraj
enega gozda (RIEGER 1996). Odstranjevanje starih
dreves pomeni odstranjevanje potencialnih prebivališč
netopirjev, kar ima lahko katastrofalne posledice.
Omejitveni dejavnik gibanja netopirjev je zarašče
nost (BRIGHAM et al. 1997), v podrasti ali v gostih
nasadih dreves. Glede na sposobnost letenja in način
GozdV 59 (2001 ) 9
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lova se netopirji v gozdu prehranjujejo v letu med debli
nad podrastja ali nad golimi tlemi, med gostim rastjem, ob gozdnih poteh in gozdnem robu in nenazadnje
na odprtem nad drevesi (MESCHEDE et al. 200 l ).
Pomembno je ohranjanje mlak in drugih vodnih površin v gozdnati krajini, kjer se lahko netopuji napajajo,
za nekatere pa predstavlja tudi bogat vir žuže lčj e hrane
(NAGEL 1 NAGEL 1993). V gosti vegetaciji lahko
lovita npr. rjavi uhati netopir (SWIFT 1RACEY 1983)
in resasti netopir (SlEMERS 1 SCHNITZLER 2000).
Navadni mračnik zaradi hitrega in manj spretnega leta
lovi predvsem na odpttem, nad rekami ali ob gozdnem
robu, čeprav se pojavlja tudi znotraj gozda, na predelih,
kjer so sestoji redkejši, ali na jasninah zaradi vetrolomov (RACHWALD 1992).
V gozdu in ob njegovem robu se prehranjujejo številne vrste netopirjev, kot npr. navadni netopir (Myotis
myotis) (LfEGL 1 HELVERSEN 1987) ali veliki
podkovnjak (Rhinolophus jerrumequinum) (JONES 1
MORTON 1992), ki sicer bivata v podzemnih jamah au
na podstrešjih. Netopirji uravnavajo štev ilčnost žuželk,
tudi gozdnih »škodljivcev«, v gozdu, saj kolonija 300
navadnih netopirjev prebavi 550 kg žuželk v enem
poletju (MESCHEDE et al. 200 1). Zasajanje monoklutur in s tem zmanjšanje raznolikosti in pogostosti
žuželk v gozdu (NAGEL 1 NAGEL 1993) ima lahko
negativen vpliv na populacije netopirjev.
Fragmentacija okolja ima lahko negativen vpliv, saj
se nekatere vrste izogibajo odpttim prostorom za let
in lov in zato potrebujejo vsaj koridorje dreves med
večjimi gozdnimi zaplatami (DE JONG 1995). Gozdni
rob in linije dreves imajo poleg prehranjevalnega tako
velik pomen pri orientaciji netopirjev na leta !nih poteh,
l eteče netopirje ščitijo pred močni m vetrom in verjetno
tudi plenilci (VERBOOM 1SPOELSTRA 1999).
Varstveni ukrepi

Pri gozdnogospodarskih oziroma negovalnih ukrepih v gospodarskem gozdu ali skupinah dreves izven
gozda je pomembno ohranjanje votlih dreves. Ker gre
več inoma za starejša drevesa, so ta zaradi nevarnosti
za okoliška drevesa in ljudi pogosto posekana, s č i mer
pa je odstranjeno tudi prebi val išče za netopirje. Poleg
tega veliko netopirjev umre pri padcu debla, v katerem
je kolonija {STEBBINGS 1995). Rešitev za te živali bi
bilo pravočasno posvetovanje s strokovnjaki za netopirje, še preden se tako votlo drevo podre. Dieterich
( 1998) npr. navaja primer uspešne rešitve prezunujoč e
kolonije navadnih mračnikov v sicer že podrtem deblu,
s tem da so del debla z netopirji izrezali in ga do spomladi pokončnega pustili na tleh. Tega dupla kasnej e
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Preglednica 1: Seznam vrst netopirjev, ki so bile najdene v netopirnicahoz. ptičjih gnezdilnicah na Poljskem (KOWALSKI et al. 1994),
Branderburških gozdovih v Nemčiji (SCHMIDT 1998) ter po viru Schober in Grirnmberger ( 1987) in bi jih v tovrstnih prebivališčih
lahko našli tudi pri nas. Podatek o najdbi velikega mračnikaje iz bukovih gozdov v Toskani v Italiji (VERGARI et al. 1997). Stolpec
z zvezdicami označuje vrste, ki lahko imajo porodniške kolonije (p. k.) v gozdu (SCHOBER 1GRJMMBERGER 1987). Prikazanje
njihov status v Rdečem seznamu sesalcev Slovenije; V- ranljiva vrsta, Ex?- domnevno izumrla vrsta (KRYŠTUFEK 1996). Sledijo
uvrstitve v dodatke Bernske konvencije (Konvencija o varstvu prosto ži večega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih
življenjskih prostorov; App. Il - Strictly protected species, App. lU- Protected species) in Bonnske konvencije (Konvencija o varstvu
selitvenih vrst prosto živečih živali; App. U - Migratory species to be subject to agreements) (Ur. l. RS, 1998, Ur. l. RS, 1999).
Vrsta
navadni mračnik Nyctalus noetula (SCHREBERJ 774)
1gozdni mračnik_Nyctalus leisleri (KUJ-IL 1817)
veliki mračnik Nyctalus lasiopterus (SCHREBER 1780)
mali netopir Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER 1774)
Natusijev netopir Pipistrellus nathusii (KEYSERLING 1BLASfUS 1839)
veliki navadni netopir Myotis bechsteinii (KUHL 1817)
resasti netopir Myotis nattereri (KUJ-IL 1817)
obvodni netopir Myotis daubentonii (KUHL 1817)
navadni netopir Myotis myotis (BORKHAUSEN J 797)
Brandtijev netopir Myotis brandtii (EVERSMANN 1845)
brkati netopir Myotis mystacinus (KUJ-IL 1817)
1pozni netopir Eptesicus serotinus (SCHREBER 1774)
rjavi uhati netopir Plecotus auritus (L!NNAEUS 1758)
sivi uhati netopir Plecotus austriacus (fiSCHER 1829)
širokouhi netopir Barbastella barbastellus (SCHREBER 1774)
dvobarvni netopir Vesperti/io murinus INNAEUS 1758)

a

netopirji niso več uporabili, zato naj se, če je le možno,
stoj eče drevo s prebivališčem s primerno obdelavo
ohrani. Da je tovrstno sodelovanje med upravljalci
gozda in poznavalci netopirjev dej ansko mogoče, kaže
primer gozda Philosophenwald ob mestu Gief3en v
Nemčiji (SCHWARZ 1998). Gozd je blizu mesta in kot
tak privablja mnogo ljudi, zato je bilo nujno preprečiti
možne padce starih dreves, hkrati pa so v njem želeli
obdržati netopirje. Starejša in poškodovana drevesa
so s primerno obdelavo, kot npr. odžaganjem vej ali
odstranitvijo krošenj, zopet stabilizirali, hkrati pa se je
z votlim deblom ohranilo potencialno prebiva li šče za
netopirje. Poleg tega so v gozd namestili več netopirnic,
umetnih nadomestnih bivališč za netopirje.
Netopimice, posebno graj ene hišice, ki nudijo tem
živalim dodatne možnosti za bivanje, so dopolnilna
rešitev za ohranjanje teh sesalcev v gozdu. Poleg tega
so koriste[\ pripomoček za raziskave favne in ekologije gozdnih vrst netopirjev. Čeprav se netopirj i lahko
naselijo tudi v ptičje in druge gnezdilnice v gozdu
(KOWALSKJ et al. 1994),je naseljenost posebno grajenih netopimic v primerjavi s ptičjimi gnezdilnicami
štiri- do petkrat večja (NAGEL 1 NAGEL 1993). Na
vrstno sestavo netopirjev, ki bodo naselili netopimice,
vplivajo gostota vrste na nekem območju, lokacija in
višina postavljenih netopimic, oblika netopirnic in navsezadnje tip gozdnega sestoja (KOWALSKI et al. 1994,
NAGEL/NAGEL 1993). Netopimice naj bodo postav-
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lj ene vsaj 5 m visoko, ne le ob poteh;ampak tudi sredi
gozdnih sestojev. Več ina naj jih bo ves čas v senci,
pred vhodom naj ne bo vejevja. Najbolje je obesiti
različn e tipe netopimic na neko območje (skica). Za
prezimovališča so primernejše netopirnice z debelimi
izolacijskimi stenami (NAGEL 1NAGEL 1993). Vzporedna postavitev gnezdilnic za pti če lahko zmanjša
njihov pritisk na naseljevanje netopirnic (SCHMIDT
1998), podobno bi lahko veljalo tudi za polhe. Na Poljskem so v netopirnicah našli kar 60 % vrst lokalne
favne netopirjev, med pogostejšimi so bili resasti netopir, rjavi uhati netopir in navadni netopir (KOWALSKJ
et al. 1994). V Branderburškem gozdu v Nem čiji sta
bili najpogostejši vrsti Natusijev netopir in navadni
mračnik, pogoste vrste pa so bile tudi rjavi uhati netopir, obvodni netopir in gozdni mračnik (SCHMIDT
1998). V Sloveniji je zaradi bogate vrstne pestrosti
mogoče p ri čakovati precejšnje število vrst, ki bi se
naseli le v tovrstna prebivali šča (preglednica 1), ki so
ponekod že postavljena. Na Snežniku ima dr. Trilar
postavljenih 16 netopirnic (Trilar, ustno). V okolici
Kočevja je na 4 ploskvah postavljeno po 18 netopimic
(Perušek, ustno), kjer je bil v lanski jeseni opažen en
neidentificiran netopir. Na področju krajinskega parka
Rački ribniki - Požeg so v letošnjem letu postavili 30
netopimic (Vogrin, ustno). Z večjim številom nadomestnih prebival išč po gozdovih po Sloveniji in njihovim
rednim monitoringom bi se lahko izboljšalo pozna-
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Skica: Netopimice so dopolnilna rešitev pri varstvu in proučevanju gozdnih netopirjev; a. Schweglerjev model, b. Stratmannov model
(po Schober-Grimmbergerju 1987).

vanje gozdnih netopirjev, hkrati pa tudi prispevalo k
ohranitvi njihovih populacij.
Postavitev netopimic pa ni dolgotrajna rešitev za
varstvo netopirjev, ampak naj služi bolj prehodnemu
namenu, dokler se ne zagotovi dovolj naravnih prebivali šč v duplih. Preprečevati je treba fragmentacijo gozda,
ki je tudi v Sloveniji dejavnik ogrožanja netopirjev
(KRYŠTUFEK 1997), hkrati pa vzdrževati presvetlitve in postopne drevesne povezave z ostalimi habitati
(MESCHEDE et aL 2001).
Sodelovanje
Za boljše poznavanje in ohranitev netoptrJeV v
gozdu je nujno sodelovanje med različ nimi sektorji,
vpletenimi v raziskovanje in upravljanje tega ekosistema. Uč inkovito raziskovanje in varstvo netopirjev bi
moralo zajemati širši krog ljudi, ki se v svojem delovanju s temi živalmi srečujejo. Glavni namen Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopiljev, ki je
nastalo iz Sekcije za proučevanje in varstvo netopirjev
pri Društvu študentov biologije, je izboljšati poznavanje netopirjev v Sloven1j i, spodbujati ustrezno varstvo
te ogrožene živalske skupine pri nas in promovirati
pomen netopirjev v naravi. Zaželene so informacije
o najdbah netopirjev v podrtih deblih, duplih starih
dreves, gozdnih kočah ipd., ki le redko pridejo do pozGozdV 59 (2001) 9

navalcev netopirjev. Zelo malo je raziskav gozdnih
ekosistemov, ki upoštevajo tudi netopirje, kar bi se
moralo spremeniti. Vlaganje v tovrstna raziskovanja so
dolgoro čna naložba, saj se bo tako gozdni ekosistem
ohranil za bodoče rodove v vsej svoji raznolikosti.
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Druga izmera po kontrolni vzorčni metodi - GE Ravnik
Gal KUŠAR*
Izvleček:

Kušar, G. : Druga izmera po kontrolni vzorčni metodi - GE Ravnik. Gozdarski vestnik, št. 9/200 l. V slovenščin i , cit. lit. 1O.
V prispevku je predstavljena metoda gozdne inventure na podlagi kontrolne vzorčne metode. Poudarek je na izvedbi druge
ponovitve izmere v GE Ravnik. S ponovitvijo smo ocenili spremembo (povečanje) lesne zaloge in prirastek.
Ključne

besede: gozdna inventura, kontrolna vzorčna metoda, lesna zaloga, prirastek.

1 UVOD

Pred obnovo gozdnogospodarskih nač rtov potrebujemo podatke o stanju in razvoju gozdnega ekosistema. Pridobimo jih v pripravljalni fazi obnove gozdnogospodarskega n ačrta, in sicer z gozdno inventuro. Kazalce, ki nam pomagajo pri analizi preteklega
gospodarjenja in pri načrtovanju prihodnjega, dobimo
z opisom sestoj ev in na podlagi kontrolne vzorč n e
metode (KVM) na stalnih vzorčnih ploskvah (SVP).
Opisi sestojev nam dajo podatke predvsem na ravni
oddelkov in odsekov, KVM pa predvsem na ravni gospodarskih enot (GE) in gospodarskih razredov (GR).
Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvcnih načrtih ( 1998) v 31. in 33. č l enu navaja stalne vzorčn e ploskve oziroma kontrolno vzorč no metodo kot vir
več ine podatkov o stanju gozda (lesna zaloga, prirastek, struktura, poškodovanost, število odmrlega drevja,
itd.).
Kontrolna vzo rč n a metoda je inventuma metoda,
namenjena pridobivanju podatkov o stanju (na začetku
in koncu ureditvenega obdobja) in razvoju (spremembah) gozda, ki temelji na sistemu stalnih, koncentričnih,
vzorčnih krožnih ploskev, s i s tem atično razporej enih
na inventumem območju, na katerih se izvajajo period i č na snemanja podatkov. Zaradi prostorske dol oče
nosti podatkov je omogočena neposredna in hitra uporaba v sodobnih gozdarskih prostorskih inforrnacijskil1
sistemih (GOZDI S).
Kontrolna metoda združuje obe osnovni funkciji
gozdne inventure (HOČEVAR 1990):
l. ugotavljanje stanja:
- velikost in struktura lesne zaloge in njena
prostorska razporeditev po sestojnih tipih,
- zdravstveno stanje in kakovost drevja,
- uspešnost pomlajevanja;
2. spremljanje razvoja in sprememb gozdnih
sestojev:
*G. K., univ. dipl. inž. gozd., GJS, Večn a pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
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- prirastek,
- posek, naravna mortaliteta, vrast,
- trendi zdravstvenega in kakovostnega razvoja
sestoj ev.
2 NAMEN IN OPREDELITEV PROBLEMA

Namen prispevka je predstavitev druge izmere po
KVM, ki smo jo v okviru strokovne naloge opravili
leta 2000 v GE Ravnik (ljubljansko območje) .
Opravili smo naslednje naloge:
- terensko snemanje,
- pripravo in obdelavo podatkov,
- predstavitev rezultatov v okviru GOZDI S,
- oceno izvedbe.
Pri drugi izmeri ugotavljamo lesno zalogo in prirastek, dobimo pa tudi oceno poseka. Pri terenskem
delu j e poudarek na odkrivanju ploskev (ploskve v
gozdu niso vidno označene, saj bi to vodilo v drugačno
gospodarjenje in ploskve ne bi predstavljale dejanskega stanja gozda), prepoznavanju dreves na ploskvi, ki so bila že izmerjena, in ugotavljanju sprememb (vrasla, posekana drevesa, sušice). Pomembna
je korektna izmera podatkov, ki jih snemamo. Druga
izmera omogoča tudi kontrolo prve izmere.
3 PREDSTAVITEV OBJEKTA

GE Ravnik leži na kraški planoti severozahodno in
vzhodno od avtoceste Ljubljana-Kozina, med počiva
li ščem Lom in odcepom za Unec (slika 1). Relief je
raven in vrtačast, nadmorska višina je med 430 in 670
metri, v povprečju pa 550 metrov. Revir Ravnik obsega
1.5 15 ha gozdov na spodnji meji areala razširjenosti
jelovo-bukovih gozdov (rastišča AF-dinaricum). V preteklosti so gozdovi spadali pod Windischgraetzovo
veleposest, danes pa so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Gozdovi so po zgradbi dvoslojni
jelovo-bukovi, enoslojni bukovi in enodobni nasadi
stmeke. Najpomembnejša funkcija je lesnoproizvodna,
393
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Slika 1: Lega GE Ravnik: barvna kompozitna slika Landsat7 kanali 453 iz leta 1999 (EURIMAGE, ortorektifikacija GIS) in gozdarska
ureditev (Zavod za gozdove Slovenije)

ekološke in socialne funkcije so skromno zastopane.
Naravno pomlajevanje je zaradi divjadi zavrto. Odprtost gozda z gozdnimi cestami (28,5 miha) je optimalna
za način in tehnologijo gospodatjenja, kijo uporabljajo.
Gozd je razdeljen na dva GR, 36 oddelkov, ti pa še na
154 odsekov (Gozdnogospodarski načrt GE Ravnik
1990).
Poleti leta 1990 so zakoličili 238 ploskev na mreži
250-krat 250 metrov in opravili prvo izmero po KVM.
Na 216 ploskvah je bilo izmerjenih 2.91 3 dreves, 22
ploskev paje bilo nemerskih (KERMAVNAR 1991).
4 METODE DELA
4.1 Druga izmera po KVM

Drugo izmero po KVM sestavljajo naslednje faze
dela:
l. kabinetna priprava,
2. terensko snemanje,
3. obdelava podatkov,
4. predstavitev rezultatov.
Rezultati druge izmere so:
- ocena stanja in sprememb lesne zaloge,
- ocena prirastka na podlagi periodičnih meritev,
394

- podatki o spremembah sestoja,
- podatki o stanju in trendih poškodovanosti.
4.1.1 Kabinetna priprava

Za vsak oddelek (do 1O SVP) smo pripravili
manual. V njem so: nov snemalni list, arhivski snemalni list prejšnjega popisa, arhivske karte v merilu
l : 5.000 (TTN 5) z vrisanimi ploskvami in navezavami
med njimi (slika 2) ter šifrant.
4.1.2 Terensko snemanje
Vzorčne ploskve v posameznem oddelku smo iskali
v enakem zaporedju kot pri prvi izmeri. Upoštevali smo
navezave med točkami , ki so bile narisane na starih
kartah, in skice ter opise dostopov na starih snemalnih
listih. Če na ploskvi nismo takoj odkrili železne cevi,
ki označuje središče, smo iz starega popisa poiskali
znač ilna drevesa (velik premer, izstopajoča drevesna
vrsta ali bližina sred išča ploskve). Od teh dreves smo
potem vizirali nasprotni azimut (1 80° + azimut) in
odmerili razdaljo. Postopek smo ponovili na najmanj
dveh drevesih in tako z veliko zanesljivostjo ugotovili središče SVP. Če tu ni bilo količka, smo zakoličili
novega.
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Preverjanje podatkov l očimo na tri faze:
l . preverjanje pri snemanju vsakega drevesa (pozorni
moramo biti na drevesno vrsto, premer prve izmere
in robna drevesa);
2. preverjanje po snemanju na snemalni ploskvi
(popolnosti izpolnjevanja snemalnega lista opravi
vodja snemalne skupine takoj po opravljenem
popisu na ploskvi);
3. preverjanje računalniški h datotek (med samim
vnosom in kasneje z l ogično kontrolo, kontrola
strukture datotek, testni obračuni - kontrola
rezultatov).
Pred samim vnosom podatkov iz snemalnih listov v
računalnik smo pripravili vhodne datoteke. Programski

Slika 2: Naveza ve med SVP za oddelek AOJ GE Ravnik

Na nov snemalni list smo vpisali datum in podatke o
SVP, ki so se spremenili od zadnjega popisa. Popravili
smo tudi morebitne napake opisa dostopa do ploskve
oziroma ga izbolj šali. Sledil je popis (izmera in ocenjevanje) dreves.
Na koncu snemanja smo zamenjali železno cev, ki je
označevala središče SVP, z železnim kotičkom gozdne
inventure. Vodja skupine je preveril, če je snemalni list
pravilno izpolnjen in če vsako polje vsebuje zahtevan
podatek.
4.1.3 Obdelava podatkov

Kontrola podatkov je nujno potrebna, saj nam edino
kakovostni vhodni podatki j amčijo dober končen rezultat. Podatke moramo sistematično preverjati v vsaki
delovni fazi, saj do napak prihaja že pri samem terenskem snemanju, pri kasnejšem vnosu podatkov v raču
nalnik ter pri končni obdelavi podatkov.
Kakovostni podatki morajo ustrezati naslednjim kriterij em (HOČEVAR 1996):
- popolnosti vnosa (vsako polje mora vsebovati vsaj
en podatek),
- definicijski korektnosti (vsak podatek lahko zavzema
Je določene vrednosti),
- logičnim povezavam (preverjanj e določenih logičnih
povezav med posameznimi podatki),
- kompatibilnosti datotek (kontrola ključnih polj, ki
povezujejo posamezne datoteke).
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paket Kontrol (avtor dr. Milan H očevar), ki smo ga
uporabili za izrač un lesne zaloge in prirastka, zahteva
natančno opredeljeno strukturo datotek, ki omogoča
široko uporabo, standardi ziran izračun in izpis podatkov. Vhodne datoteke so štiri. V prvi so podatki o
popisu SVP, v drugi podatki o drevesih, v tretji podatki
o površinah odsekov in tarifah ter v četrti prirastni niz
v obliki regresijskih koeficientov za izračun prirastka
lesne zaloge za prvo izmero oziroma za drugo izmero
tam, kjer nimamo dl in d2 (vrasla drevesa) oziroma
kjer manjka premer prve izmere ali je bil ta n apačen.
Preverjanje računalni ških datotek je potekalo tudi
med samim ročnim vnosom iz snemalnih listov v raču
nalnik. Zelo koristno bi bilo, če bi računalniški program
za vnos podatkov deloval tako, da bi samodejno izvajal
definicijske in l og i čn e kontrole ter bi nas že ob samem
vnosu opozoril (zvočno, barvno) na morebitno napačno
vrednost vnešenega podatka.
Vhodne datoteke smo prekontrolirati (definicijsko,
log i čn o), popravili napake, j ih sortiral] in zapisali v
ustrezne formate.
Najprej smo izračunali volumen in prirastek posameznega drevesa, nato pa še vrednosti za posamezno
SVP. Izpisali smo tudi preglednice za oddelke, GR in
GE.
Zaradi kontrole računa lni ških izračunov smo za
pet testnih ploskev roč no izračunali število dreves na
hektar, temeljnico in lesno zalogo na hektar.
4.1.4 Predstavitev rezultatov

Meritve in izračune smo obdelali in jih vklj uč ili v
GOZDIS Ravnik. Rezultate smo primerjali s podatki iz
gozdnogospodarskega načrta enote Ravnik za obdobje
1990-2000.
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5 REZULTATI

5.1 Terensko snemanje
Druga izmera po KVMje potekala poleti leta 2000.
Inventuro so izvedle ekipe ZGS, OE Ljubljana. Popis
smo opravili na 238 ploskvah, od tega jih 13 nismo
našli in smo jih izločili iz datotek in nadaljnjih izračunov, 16 ploskev pa je bilo nemerskih (mladovje).
Tako smo pri izračunu upoštevali 225 ploskev s 3.198
drevesi. Površina vzočnih ploskev znaša Il ,25 ha, kar
predstavlja 0,74-odstoten delež površine GE. Sttukturo
po drevesnih vrstah in po kodah prikazuje preglednica
(preglednica 1).
5.2 Obdelava podatkov
Pri definicijski in logični kontroli datotek s podatki,
vnešenimi iz snemalnih listov, ki smo jih dobili od
ZGS, OE Ljubljana, smo odkrili napake, ki smo jih
s pomočjo snemalnil1 listov odpravili. Nemalo težav
je povzročalo tudi preštev i lčenje ploskev, ko so vse
ploskve v enoti dobile novo zaporedno številko.
Izračun

5.3

prirastka in lesne zaloge

Izračunali smo število dreves, lesno zalogo in

prirastek za meritve leta 2000. Vzorčna ocena lesne zaloge
za GE Ravnik se je od leta 1990 (308,2 mlJha ± 7, 15 %)
do leta 2000 (323,0 mlJha ± 7,24 %) povečala za 14,8
mlfha(4,7 %). Vzorčna ocena prirastka seje od leta 1990
(5,9 m3/ha/leto ± 7,98 %) do leta 2000 (6,8 m3/ha/leto
± 6,54 %) povečala za 0,9 m3/ha/leto {15,3 %).
Vzorčna ocena temeljnice se je od leta 1990 (26, 18
m2Jha ± 6,41 %) do leta 2000 (27,03 m2/ha ± 6,86 %)
povečala za 0,85 m2Jha (3,3 %). Vzorčna ocena poseka
dreves v tem obdobju je znašala 55,3 m3/ha ± 18,6 %
oziroma 5,53 mlfha na leto. Vzorč n a ocena sušic znaša
1,58 m3/ha ± 61,8 %.

vzorčni

metodi - GE Ravnik

Po podatkih KE ZGS Logatec (ŠUŠTERŠIČ 2001)
je bil evidentiran posek v desetletnem obdobju 60,5
mlJha oziroma 6,05 ml/ha na leto. Načrtovan etat
v Gozdnogospodarskem načrtu GE Ravnik (1990) v
desetletnem obdobju je znašal 52,7 ml/ha oziroma 5,27
ml/ha na leto.
5.4 Poraba časa
Pri delu nismo analizirali porabe časa, okvirna
dnevna norma pa je bila 5-6 ploskev na skupino.
Klavs ( 1999) ugotavlja, da se poraba časa pri kontrolni (drugi) meritvi ne zmanjša za 30% in več, kot
je opisal v strokovni nalogi Brinovec leta 1989. Za
pripravo materiala so porabili 4% inventurnega časa
(norma 75 ploskev/dan), za terenske meritve 90 %
(norma 6 ploskev/dan) in za vnos podatkov 6 % časa
(norma 50 ploskev/dan). Največj i delež časa za meritev
posamezne ploskve se porabi za premik do vzorčne
ploskve (41,6 %) in za same meritve na ploskvi (35,0
%). Če ležijo ploskve v liniji, je čas premika manjši.
6 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKJ

Pomen druge izmere ni samo v pridobitvi novih
podatkov o stanju gozdnih sestojev, ampak tudi v kontroli preteklega gospodarjenja. Z dobro pripravo dela si
lahko zelo olajšamo kasnejše delo, zmanjšamo časovno
porabo in pridobimo kakovostne podatke in rezultate.
Še tako dobra priprava in načrtovanje dela pa ne dosežeta svojega cilja, če snemanje na ploskvi opravimo
površno in ne upoštevamo napotkov, pravil in šifrantov,
ki veljajo za standardno delo po KVM.
Pri drugi izmeri smo pričakovali manjšo porabo
časa kot pri prvi. Poraba časa paje bila približno enaka.
Večino časa v inventuri porabimo v fazi terenskega snemanja, tu pa največ pri premikih do ploskve in meritvah
na ploskvi (KLAVS 1999). V teh fazah bi bilo potrebno

Preglednica 1: Analiza drevesnih vrst, sprememb in napak K VM Ravnik 2000
Drevesne vrste

brez
sprememb

sušica

655
781
515
174
29
16
8
5
1
2.184

4
2
4
514

o
o
o

7
2

19

o

Smreka (lJ)
Bukev (4 1}
Jelka (2 1)
Gorski iavor (6 1)
Gorski brest (66)
Lipa in lipovec (68)
Ostali listavci (62, 67, 70, 71, 75,
76, 81 , 87, 89)
Velikijesen (64)
Bori (32. 33)
Vsota
396

Koda
vraslo
drevo
3
180
202
16
32
10

poseka no
drevo
1
208
115
157
17
6
1

2
4

o

Il

1
3

o

prej
pozabljeno
4
6

prej preveč
izmerjeno
5

3

3

o

o
o
o

o
o
o
o

o

o
o
o

o
o
o

449

13

3

o

4

Vsota
1.053
1.104
703
224
48
17
19
9
5
3.198

GozdV 59 (2001) 9

.,

'

Slika 3: Navezave med SVP za oddelek AOI GE Ravnik; levo sloj i GOZDlS: TTN 5, gozdarska ureditev, ceste, SVP; desno sloji
GOZDI S: ortofoto, gozdarska ureditev, ceste, SVP

izboljšati metodo, da bi prihranili čas. Predvsem je
potrebno olajšati iskanje in premike med ploskvami ter
na ploskvah meriti samo tiste podatke, ki jih dejansko
potrebujemo.
Veliko časa lahko izgubimo z nepotrebnim iskanjem ploskev. Zato si na popisni list izrišemo izsek
iz ortofoto karte v željenem merilu in kombinirane z
ustreznimi sloji GOZDIS: gozdarska ureditev, ceste,
vlake, vodovja in TTN 5 (slika 3). Nujno sledimo
premikom prve izmere. Bistvena je kakovost prve
izmere.
Pred prvo izmero vrišemo ploskve na ortofoto karto
(merilo 1 : 5.000 ali 1 : 10.000). Tako lahko skoraj do
drevesa natančno določimo položaj ploskve. V prihodnosti bo nujno preveriti lokacijsko točnost vseh SVP z
navigacijskim sistemom GPS oziroma uporabiti sistem
GPS pri prvem zakoličevanju ploskev. Iskanje ploskev
pri kasnejših ponovitvah izmer pa bo verjetno še naprej
potekalo po kla sič ni metodi z busolo, merilno vrvico
in ortofoto karto. Ta način se ob predpostavki, da so
ploskve lokacijsko točne in obstaja dobra navezava ter
opis dostopa, izkaže za dovolj hitrega, poceni in uspešnega. Ob nenajdenih ploskvah sta možni dve rešitvi
problema. Ali naj jih najizkušenejša snemalna skupina
poskuša ponovno odkriti ali pa naj po polurnem iskanju
skupina zakoliči novo ploskev in izvede meritev kot
pri prvi izmeri.
V pripravi dela nismo izpisali starih podatkov iz
datotek na nov snemalni list, ampak smo jih ro čno prepisali iz starih snemaJnih listov. To opravilo je precej
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zamudno, podatki na snemalnem listu niso urejeni,
možnost napak se poveča. Če imamo preverjene podatke, in te seveda imamo od prejšnjega popisa, potem jih
je smiselno uporabiti in snemalni list iztiskati s starimi
podatki v ustrezni obliki.
Na ploskvi se ocenjuje poškodovanost dreves.
Podatek pa je žal neuporaben, saj je šifrant izdelan
tako, da lahko ocenjevalec izbere le eno vrsto poškodbe
(ali deblo in koreničnik ali veje ali osutost ali sušico).
Tako kot rezultat dobimo samo to, ali je bilo drevo
poškodovano ali ne, ne pa tudi stopnje poškodovanosti in vzroka. Šifrant bi bilo potrebno izboljšati na ta
na čin , da bi omogoča l opisovanje več poškodb. Lahko
bi prevzeli kar metodo (šifrant), ki jo 11porabljamo pri
popisu propadanja gozdov, na snemalni list pa bi izpisa li ustrezno število novih polj. Ocenjevali smo tudi
mrtvo biomaso na ploskvi.
Pri delu na ploskvi se zelo dobro obnese ročni ultrazvočni razdaljemer, katerega oddajnik nosi pomočn ik
zapetega za obleko in ga pri meritvi nasloni na drevo.
Tako odpade razvijanje in navijanje kovinskega traku
metra ter "telovadba" okoli dreves. Teh meritev pa je
pri drugi izmeri malo, saj razdalje merimo le izjemoma
(robna drevesa, vrasla drevesa).
Sam vnos podatkov iz snemalnih listov v računalnik
bi lahko rešili s skeniranjem izpolnjenih snemalnih
listov, vendar današnja programska oprema še ne omogoča zanesljivega in točnega pretvaijanja podatkov.
Varianta bi bila tudi direktno vnašanj e podatkov v
prenosni računalnik (dodatni visoki stroški za nakup
397

Kusar. G. Druga izmera po kontrolni vzorčn i metodi -GE Ra\ltik

opreme) na snemalni ploskvi. Tu bi nas računalniški
program za vnos podatkov že sam lahko opozoril, če
je na primer novi premer manjši od starega ali pa če je
vrednost kakšnega polja izven definicijskega območja
oziroma če kakšno polje ni (pravilno) izpolnjeno.
Za samo načrtovanje in ovrednotenje rezultatov bi
bila zelo uporabna sestojna karta. Z njeno pomočjo bi
izvedli stratifikacij o gozda, kar bi izboljšalo natanč n os t
rezultatov.
Pomembna lastnost druge izmere po KVM je tudi
v tem, da prirastek ugotovimo brez vrtanja. Za nadaljnje analize lahko posek ugotovimo in predstavimo po
posameznih drevesih, posameznih drevesnih vrstah,
zdravstvenem stanju, debelinskih stopnjah in socialnem
položaju.
Vzorčna napaka ocene lesne zaloge pri stopnji tveganja 5 % ne presega 1O%, kar je v skladu z zahtevami
Pravilnika o gozdnogospodarskem in gozdnogojitvenem načrtovanju. Vzorčna ocena prirastka je obremenjena tudi s sistematično napako (do 5 %), saj so bile
meritve opravljene sredi vegetacijske dobe, ne pa v
dobi mirovanja, kot bi bilo pravilno.

7 POVZETEK
Glavni namen članka je predstavitev druge izmere
na podlagi kontrolne vzorčne metode. lnventura je
bila opravljena na stalnih vzorčnih ploskvah v GE
Ravnik (1.515 ha površine). Vzorčna mreža velikosti
250 metrov krat 250 metrov je bila postavljena leta
1990 in vsebuje 238 SVP. Drugo izmero leta 2000
so sestavljale naslednje faze dela: kabinetna priprava,
terensko snemanje, obdelava podatkov in predstavitev
rezultatov. Obdelali in računalni š ko ovrednotili smo
podatke za 225 ploskev, od tega je bilo 16 nemerskih
(mladovje).
Vzorčna ocena lesne zaloge se je od leta 1990
(308,2 m3/ha ± 7, 15 %) do leta 2000 (323,0 m3/ha
± 7,24 %) poveča la za 14,8 m3/ha (4,7 %). Vzorčna
ocena prirastka se je od leta 1990 (5,9 m3/halleto
± 7,98 %) do leta 2000 (6,8 m3/ha/leto± 6,54 %) povečala za 0,9 mlfha/leto (15,3 %).
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Rezultati so predstavljeni v okviru gozdarskega
informacijskega sistema (GOZDIS), kije sestavljen iz
naslednjih slojev: rezultati KVM, gozdarska ureditev,
ceste, katastrske občine, vegetacijska karta, TIN 5,
ortofoto in Landsat7 ETM+ 453.
8 ZAHVALA

Za mentorstvo, pomoč , nasvete in programsko
opremo za obdelavo podatkov se zahvaljujem mentmju, prof. dr. Milanu Hočevarju.
Kolegom z ZGS: Mariji Kolšek, Andreju Jeklarju,
Alešu Veselu, Branetu Šušteršiču, Draganu Matijašiču
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zbiranju podatkov ter Ani Kermavnar za pomoč pri
terenskih meritvah.
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Novice z Gozdarskega inštituta Slovenije
Če so bili poznopoletni in zgodnjejesenski meseci
v znamenju priprav in pisanja CRP-projektov, sta bila
oktober in november v znamenju pisanja evropskih
projektov, posebnih nalog v okviru javne gozdarske
službe in pričakovanja končnega rezultata razpisa CRP.
V splošnem smo z izkupi čkom CRP-projektov lahko
zadovoljni. Dobili smo 1OCRP-projektov, ki tematsko
pokrivajo različna podro čja delovanja Gozdarskega
inštituta Slovenije. Nekateri od prijavljenih projektov
so izrazito interdisciplinarni in so posredno tudi dokaz,
da nam, gozdarjem, sodeluj oče inštitucije priznavajo
primat nad gozdnim prostorom. To je vel ika čast in
obveza hkrati.
Veselje ob velikem številu sprejetih CRP-jev pa je
nekoliko zbledelo ob dejstvu, da so bili vsi sprejeti
CRP-ji močno okmjeni; odobrenih sredstev za izvedbo
projektov je namreč bistveno manj, kot jih je bilo v
prijavah planiranih. Tako se sedaj ukvarj amo z bo l ečo
nalogo, redukcijo ciljev in zmanjševanjem števila sodelujočih raziskovalcev.
Na področju evropskih projektov smo bili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije zelo aktivni. V
začetku septembra smo govorili o povabilu k sodelovanju na štirih evropskih projektih, zdaj pa se je konč na
številka prijavljenih projektov EU povzpela na enajst.
Vsebinsko pokrivajo evropski projekti zelo pisano raziskovalno področj e, od ekoloških in biodiverzitetnih
študij do zakonodajnih in socioekonomskih. Očitno
je Slovenija kot država v fazi približevanja EU zelo
zaželena država. Upamo, da bomo to zaupanje upravičili in ga hkrati izkoristili za širitev stikov.
Praktično vsi raziskovalci na GI S-u so zelo angažirani pri iskanju novih kontaktov in možnosti za prijavljanje novih projektov. Z velikim trudom nam je uspelo
k pogovorom in k iskanju skupnih ciljev pritegniti tudi
Ministrstvo za okolje in prostor. V prvi fazi smo sicer
morali poiskati skupni jezik, na drugem srečanju pa so
se že oblikovali prvi konkretni predlogi. Navezujejo
se predvsem na področj e, ki ga pokriva mednardna
okoljska zakonodaja, in obveze, ki jih bo Slovenija
morala izpolnjevati s trenutkom vstopa v EU.
Tečejo tudi priprave za sodelovanje v okviru čez
mejnega sodelovanja v okviru EU-fondov PHARE
CBC in INTERREG Ain B. Konkurenca v Sloveniji
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in predvsem v tuj ini je na tem področju zelo huda, zato
so možnosti za uspeh precej omejene.
Konec oktobra so bili razglašeni rezultati razpisa
MŠZŠ za mlade raziskovalce v letu 2001. Od treh prijavljenih je Gozdarski inštitut Slovenije dobil dva, enega
na enovitem doktorskem in drugega na magistrskem
študiju.
Oktobra in novembra so se raziskovalci udeležili
tudi nekaterih delovnih srečanj v tujini. Tako sta se
predstavnik GIS-a dr. Čater in predstavnica MOP-a
udeležila mednarodne konference na temo biodiverzitete v gozdarstvu in širše v Montrealu v Kanadi. Pogoj
za udeležbo na tem srečanju je bila udeležba na pripravljalnem sestanku SBSTTA (Subsidiary Body on
Scientific, Technical and Technological Advice of the
Convention on Biological Diversity) na Isle of Vilm
v Nemčij i. Predstavnik inštituta, mag. Ferlin, se je z
referatom udeležil mednarodnega interdisciplinarnega
znanstvenega simpozija z naslovom Raznodobno gojenje gozdov - tradicija in praksa v centralni Evropi.
Simpozij je potekal v ZUrichu v Švici med 24. in 30.
septembrom. Referat je bil izbran za objavo v znanstveni reviji z impact faktmjem Forestry. Mag. Bož ič se
je udeležil srečanja mreže za topole na Hrvaškem, dr.
Kalanova pa je sodelovala na mednarodni kalibracijski
delavnici ALVA v Linzu v Avstriji.
Direktor Gozdarskega inštituta Slovenij e, prof.
Torelli, je imel 23. oktobra zelo odmevno predavanje
na gozdarski fakulteti univerze v Zagrebu. Predavanja
z naslovom Ekologija i etiologij a crvenog srca bukve
(Fagus sylvatica L.) se je udeležilo preko 300 udeležencev z vse Hrvaške.
Bližata se božič iLl novo leto, pred zaposlenimi na
inštitutu je "tradicionalno" obdobje pisanja poroč il in
planov. Leto, kije za nami, lahko mimo označimo kot
izrazito papirnato. To je bilo leto, ko se je izteklo precej
projektov, potrebno je bilo pripraviti in prijaviti nove,
stalno smo bili soočeni z izzivi, kijih povzroča nestabilno in muhasto državno financiranje. Iztekajoče leto
ni bilo lahko, s skupnimi močmi smo ga uspeli preživeti
in se pri tem včasih celo nasmehniti.
Tom Levanič
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Gozd, gozdarstvo, zbornica in stroka- stališče sindikata ZGS
V razmeroma kratkem času so se v javnih občilih
pojavili članki, ki poskušajo javnosti predstaviti javna
in manj javna dogajanja v zvezi s slovenskim gozdarstvom. Med drugim lahko iz njih razberemo, da kli če
nekdo po večjih spremembah na področju gozdarstva
in gospodarjenja z gozdovi. Take zahteve lahko direktno posežejo v socialno-ekonomski položaj zaposlenih
v ZGS in ogrozijo njihove pravice oziroma delovna
mesta. Morebitne spremembe v zvezi z novo organiziranostjo gozdarske stroke, ki so očitno v pripravi, ROS
in Sindikatu delavcev ZGS niso bile uradno predstavljene. O vplivih ua strukturo in položaj zaposlenih v
ZGS lahko samo ugibamo. Dobro pa se jih zavedajo
kreatorji organiziranja gozdarske stroke, katerim pa to
tako ali tako nič ne pomeni. Iz informacij s seje sveta
ZGS, iz razgovorov s predstavniki MKGP in ZGS, iz
časopisnih člankov in ostalih virov pa smo v sindikatu
izvedeli naslednje:
- Vzpostavitev gozdarskega dela zborn ice je v teku. V
letu 2002 naj bi pričelo z delom 30 gozdarskih strokovnjakov, predvidoma pridobljenih iz ZGS skupaj s
pripadajočimi proračunskimi sredstvi.
-Glede na proračunski predlog za leti 2002 in 2003 so
zaradi uresni čevanja drugih nalog v MKGP predvideli
zmanjšanje materialnih stroškov pri vseh institucijah
ter postopno preobrazbo vsega institucionalnega dela
(minister Franc But, sobotna priloga Dela, 22. september 2001 ).
-Odkrita in javno izražena zaskrbljenost vodstva ZGS
glede morebitne izgube dela nalog javne gozdarske
službe na podlagi neutemeljenih lastniških in kapitalskih interesov (pismo vodstva ZGS, naslovljeno
na nekatera ministrstva in institucije, 21. septembra
200 1).
-Želja nekaterih koncesionarjev v državnih gozdovih
po opravljanju dela nalog javne gozdarske službe z
manj stroški, kot to opravlja ZGS.
- Ugotovitve in ocene v časopi snih člankih o "razklanosti gozdarske stroke", o "bitki za obstoj Zavoda s 755
zaposlenimi", o "začetkih konca javnega Zavoda", o
"razbitju Zavoda", "o dvojni igri Zavoda", o javnem
scenariju (Kmečki glas, 31. oktober 200 1, str. 3), po
katerem naj bi g. Vrisk pred spremembo Zakona o gozdovih "izvedel prerazporeditev 70 gozdarskih strokovnjakov iz ZGS h kmetijsko-gozdarski zbornici, skupaj
s 470 mio. SIT iz proračuna javne gozdarske službe".
Navedene informacije o bodoči usodi slovenskega
gozdarstva povzročajo precejšnjo zaskrbljenost med
400

zaposlenimi v ZGS. Naša želja je nadaljevati delo,
razvijati stroko, lastnikom in javnosti pa zagotoviti
uspešno gospodarjenje z ohranjanjem pestrosti naših
gozdov. Ob vsem tem pa imamo pravico do ustreznega ovrednotenja dela in do sredstev za nabavo vse
potrebne opreme, ki omogoča uspešno delo celotnega
ZGS.
V raznih člankih pogosto omenjena nasprotovanja,
trenja, nestrinjanja iz naslova domnevnega razkola gozdarjev so kvečjemu posledica strokovnega usklajevanja večj ih izvedbenih problemov na terenu, občasnih
prehitrih sklepanj o določen i h pomanjkljivih infornlacijah ali strokovno različnih pogledov. Vse to je samo
sestavni del vsake zdrave stroke. Prav hitro pa lahko
take situacije izrabijo tisti, ki na ta način iščejo možnosti za llveljavitev svojil1 materialnih, finančnih ali
političnih interesov.
Ob stalnem prizadevanju po raznovrstnih spremembah na področju gospodarjenja z gozdovi lahko pride
do razbi~a stroke, kar bi ustrezalo samo tistim, ki iščejo
hiter zaslužek v čim večjem poseku kvalitetnega lesa,
ali pa tistim, ki se ne morejo sprijazniti z dejstvom, da
tudi v gozdu veljajo pravila igre. Po statusu je ZGS
javna gozdarska služba, ki deluje v interesu vseh lastnikov gozda, s ciljem omogočiti jim čim strokovnejše
gospodarjenje, in v interesu vseh državljanov s ciljem
ohranjanja gozdov in njihovih fu nkcij. Organizirani
smo kot ena pravna oseba, ki je terensko enakomerno
porazdeljena s svojimi območnim i enotami. Za učin
kovito delovanje na terenu imamo okrog 90 krajevnih
enot, te pa v povprečju obsegajo 4-5 revirjev oziroma
so krajevno pristojne za približno 10.000-12.000 ha
gozdov. Izobrazbena struktura je nadpovprečno visoka,
saj je 40% gozdarjev z univerzitetno izobrazbo, 35 %
z višjo ali visoko strokovno šolo in le 25 % gozdarskih
tehnikov, ki pa imajo vsi 20 ali več let delovne prakse.
Dela in naloge, ki j ih opravljamo v vseh gozdovih ne
glede na lastništvo, določa Zakon o gozdovih in ostali
podzakonski predpisi. Strokovno obvladujemo in nadziramo 55 % slovenskega ozemlja in nudimo svoje
znanje 300.000 lastnikom gozdov. Ob izredno široki
paleti dejavnosti, ki obsega zajemanje podatkov, spremljanje stanja, načrtovanje, izdajanje od ločb po ZUP,
nadziranje in prevzemanje izvedenih del, svetovanje
in izobraževanje ter obračunava nj e sofinanciranih del,
izdajanje soglasij za posege v gozdni prostor ter drugih
nalog, je po našem mnenju veljavna sistemizacija 755
zaposlenih tisto še najmanjše sprejemljivo število zaposlenih, ki lahko zagotavlja strokovno in kakovostno
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Stališča
opravljanje sedaj predpisanih del in nalog. Za delo, ki
se v pretežni meri odvija na terenu, imamo na voljo
97 službenih vozil oziroma eno vozilo na 7-8 zaposlenih in en osebni račun alnik na 3 zaposlene. Za več ino
potrebnih voženj po gozdu za izvedbo tekočih nalog
uporabljamo predvsem svoja osebna vozila, za kar
dobivamo ki lometrina po predpisih, ki veljajo za vse
javne uslužbence. Osebnih zaščitnih sredstev dobivamo manj, kot bi jih za tako vrsto dejavnosti lahko.
Plače zaposlenih so glede na izobrazbeno strukturo
ni zke, saj v povp rečj u ne presegajo povprečne slovenske plače. Zato so plače v primerjavi s podobnimi službami med najnižjimi.
Navedeno je mogoče preveriti. Glede na obseg in
kvaliteto dela pa odločno zavračamo izjave o dragih, iz
proračuna plačanih delovnih mestih, ki bi se nanašale
na zaposlene v ZGS, razen samega vodstva. Po napovedih nekaterih pa lahko pričakujemo taka delovna
mesta v KGZS, saj bo dobra pl ača glavna vaba za pridobivanje potrebnih gozda1jev iz ZGS.
Obvezno č l anstvo dela lastnikov gozdov v KGZS
nas nehote spominja na nekdaj zloglasno obvezno
oddajo lesa. Sprašujemo se, kako lahko interesno združenj e, ki zadeva samo večje lastnike gozdov, računa
tudi na denar vseh davkoplačevalcev iz naslova javne
gozdarske službe, kar je predvideno v proračunu za
leto 2002 in 2003.
Začetek delovanja KGZS za nas zaposlene ni moteč,
ostro pa nasprotujemo poseganju v temeljno strukturo
ZGS in s tem ogrožanju dela in delovnih mest ter z
njimi povezanih sredstev.
Morebitne spremembe, o katerih se piše in govori,
nas spominjajo na dogodke iz začetka 90-ih. Tedaj so o
usodi gozdarstva in s tem predvsem tudi o usodi zapo-
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slenih delavcev o dlo čali v krogih politike. Vidni predstavniki gozdarstva so do takrat pomembnost stroke
videli predvsem skozi prizma lastne strokovne eminence, ki so jo ponj evali na raznih področjih družbenega in političnega življenja. Zaslepljeni od navidezno
visokega statusa gozdarstva v takratni ureditvi niso bili
sposobni ali pa niso hoteli dojeti, kaj se s stroko dogaja.
Tako so izpustili iz rok tudi vsako možnost vplivanj a
na razvoj dogodkov, z namenom ohranitve temelj nih
vrednot gozdarskega strokovnega dela.
Ob sedanjem poigravanju z usodo ZGS in s tem
tudi s socialno-ekonomskim položajem zaposlenih in
delovnimi mesti ter stroko kot tako, v sindikatu delavcev ZGS nasprotujemo in ne bomo samo nema pri ča
dogodkom. Na prvem mestu je v našem interesu, da
tudi minister mag. But jasno predstavi svojo vizijo
ohranitve in razvoja vloge in položaja ZGS in s tem
dela in delovnih mest v okviru veljavne sistemizacije.
Nadalje zahtevamo spoštovanje in ohranitev strokovne
usmeritve slovenskega gozdarstva in nj egove dvestoletne tradicije ter mednarodno priznane strokovnosti.
Oboje se v vsakodnevni praksi odraža skozi tradicijo
gozdnega revirja, ki jo je za učinkovitost stroke prav
tako potrebno ohraniti. Ne nasprotujemo utemeljenim
racionalizacijam in optimalni izrabi delovnih in strokovnih potencialov, kjer je to mogoče. Hkrati zahtevamo večja vlaganja v znanje zaposlenih na formalni
in neformalni ravni, saj j e to pogoj za nadaljevanje
strokovnega dela in nuja ob spremembah družbe, ki
zahteva modernizacij o in racionalizacijo delovnih procesov. Pri čakujemo, da bomo ob spre membah, ki se
pripravljajo, s strani MKGP pravočasno seznanjeni in
da bo sindikat eden od sogovornikov v tem dialogu.
Igor Lampe, predsednik sindikata ZGS

Druš
Gozdarske smučarske prireditve v zimi 2001-2002
l. Evropske gozdarske tekme v nordijskem smuča
nju (EFNS)

2. Smučarske tekme gozdarjev treh dežel -AlpeAdria

33. EFNS bodo od 4. do 8. 3. 2002 v Ramsauu (Avstrija) . Informacije in prijave sprejema: Janez Konečnik, ZGS - OE Kočevje , Rožna 39, 1330 Koč evje ,
tel.: Ol 1 895 04 OO, GSM: 041 1 657 388, e-mail:
janez.konecnik@zgs.gov. si.
Zaradi pravočasne rezervacije bivanja pohitite s prijavami - najkasneje do 25. 12. 2001!!!
Novost: uradna internet stran www.efns.de

Tekme Alpe-Adria bodo februarja 2002 na Avsnijskem
Koroškem . Natančen kraj in ča s bo znan kasneje. Prij ave preko gozdarskih društev.
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3. Slovenski gozdarski smučarski dan
Pozor! Išče se gozdarsko društvo, ki bi prevzelo organizacijo te prireditve!
Janez Konečnik
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Svet divjega petelina - Smrekovec 1
Človek je del narave, zato se do nje ne bi smel obnašati ošabno in domišljavo, saj z njenim uničevanjem
pravzaprav uničuje samega sebe. Vsak obisk narave,
opazovanje življenja okoli sebe in njegovo razumevanje napolnjuje človeka z nevidno energijo. Ko pa
se med človekom in naravo stkejo tudi tiste prvobitne vezi, je medsebojna simbioza že skoraj popolna.
Ljudem, ki to zmorejo, ni potrebo razlagati in dopovedovati tistega, kar je v živalskem svetu nekaj povsem
samoumevnega. Živali natančno vedo, kje je njihov
življenjski prostor in le redko posegajo v drugega, pravila življenja pa imajo tako ab tako že davno zapisana
v svoj ih gen ih.
Prelep svet Smrekovškega pogorja, razdeljen med
zgornjo Savinjsko, Šaleško in Mežiško dolino, se od
Slemena preko Smrekovca, Kernesa, Komna in Travnika razteza vse do Raduhe. To je svet vulkanskih
kamenin, izoblikovanih v zaob lj ene kopaste vrhove s
položnimi pobočji, razčlenjenimi z globačami in porasbmi z obsežnimi sklenjenimi gozdovi. Ti gozdovi
nudijo zavetje eni naših najbolj skrivnostnih živali,
divjemu petelinu (Tetrao urogallus L.). Divji petelin že
dolgo buri duhove ljudi tako zelo močno , da je številnim pomenil navdih za literarne ali likovne stvaritve,
drugim je nekaj pomenila le njegova trofeja, tretjim
pa je že samo stik z njim prinesel veliko notranjega
zadovoljstva. Divji petelin je zares skrivnostna žival,
ki jo imajo možnost videti redki, in še to v glavnem
le v času paritve, ko je ljubezen močnejša od vsake
previdnosti. V Sloveniji, ki je po gozdnatosti druga
država v Evropi, živijo predstavniki štirih vrst gozdnih
kur: divji petelin, ruševec, belka in gozdni jereb in za
vse velja, da so neprilagodljive živali, ki zelo težko
prenašajo spremembe v svojem življenjskem okolju in
se nanje odzivajo tako, da ga zapustijo.
Avtorji filma o divjem petelinu prihajamo iz različ
nih okolij in poklicev, druži pa nas ljubezen do narave.
Kdo ve, koliko ur smo preždeli v različnih skr i val i ščih,
in kdo ve, koliko ur smo nemo preživeli v opazovanju
življenja okoli sebe. Marsikdaj smo odkrivali za nas
neznan svet, se iz njega uč ili in ga s pomočjo kamere in
fotografskih aparatov zabeležili tudi našim zanamcem.
Med potikanjem po skritiJJ kotičkih gozdov so nam
pomagali mnogi lovci, tisti pravi, ki vedo, kaj je narava
in kaj je življenje v njej. Le pravi ljubitelji narave se
v dežju, snegu, mrazu, megli in vročini , podnevi ali
ponoči odpravijo opazovat skrivnostni svet narave.
1 Nekoliko

prirejen tekst za film o divjem petelinu avtorjev
Milana Cerarja, Toma Čonkaša in DamijanaKijajiča
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"Velikega petelina", kot imenujemo divjega petelina
domačini, in ruševca opazujemo avtorji filma že več
let skupaj z našimi spremljevalci, med katerimi sta
prav gotovo najbolj vztrajna član LO Smrekovec Šoštanj , Anton Časl, in član LO Velenje, Marjan Rošer. Za
opazovanje tako plašnih živali, kot so gozdne kure, se
je treba seveda temeljito pripraviti. Ne samo zato, da bi
jih lahko opazovali in posneli, temveč tudi zato, dajili
pri njihovem vsakdanjem življenju ne bi motili. To je
njihov svet, ljudje smo tu le vsiljivci. V bližini njihovih
stalnih rasti šč, dostikrat še v snegu, si že zgodaj spomladi iz naravnih materialov pripravimo skrivališča ali
zaklone, iz katerih potem opazujemo živali, ne da bi jih
pri tem vznemirjali. Na pot do zaklonov se ponavadi
odpravimo že zvečer, saj se parjenje gozdnih kur začne
ob prvem svitu. Noči so v času rastitve še zelo hladne, a
so vsi napori in mraz pozabljeni že ob prvem oglašanju
ruševca ali divjega petelina.
Pomlad je čas novega življenja, ko se narava po
dolgi zimi spet prebuja, in čas, ko si večina živalskih
vrst spleta gnezda oziroma skrbi za svoj naraščaj in
s tem za nadaljevanje svoje vrste. Na območju zgornje gozdne meje, v pasu ruševja, s kakšnim osamelim macesnom ter z zaraščajočimi se pašniki, je svet
ruševca, skrivnostne živali, ki jo je največkrat moč
videti le v času paritve, ko na sto letnih rasti ščih svatuje,
piha, gruli, s kače in se šopiri. Vsakdo, kije imel srečo
opazovati in poslušati ruševca- pri njegovi ljubezenski
igri, tega prav gotovo nikoli ne bo pozabil in se bo v
njegov odmaknjen svet še vračal.
V Sloveniji živi divj i petelin v starejših mešanih in
presvetljenih iglastih gozdovih s pritalnim rastlinstvom
na nadmorski višini od 1.000 do l.600 m. Smrekovško

1

1

1

1

i

Divji petelin (Tetrao urogallus) ob jutranjem petju na Smrekovcu
(foto: D. Kljajič, glavna nagrada 4. natečaja Mobitei-DOPPS,
2000, z mednarodno udeležbo)
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pogorje po mnenju nekaterih raziskovalcev v začetku
tretjega tisočletja predstavlja enega najmočnejših babitatov divjega petelina v alpskem prostoru. Življenjsko
okolje divjega petelina je odmaknjeno od človekov ih
bivališč, vendar so številne poti in ceste, pa tudi d.llJgi
človekovi posegi v prostor moč no ogrozili njegovo
okolje. Za eno paritveno območje petelina oziroma rastišče je po ugotovitvah raziskovalcev potrebno vsaj 50 ha
sklenjenega starega gozda, in ker se divji petelin vsako
pomlad vrača na isto rastišče, se bo vanj vračal tudi,
če rasti šče presekama s cesto ali če posekama drevesa
v njem. Vsako opuščeno rastišče pa pomeni krčenje
populacije in s tem osiromašenje naravne krajine.
Marsikje, kjer je nekdaj živel divj i petelin, so nanj
ostali le še spomini, ki se najdejo še v starih lovskih
zapisih ali upodobitvah različnih umetnikov. Zahodno
obrobje Šaleške doline, zgornja Savinjska in Mežiška
dolina oziroma Smrekovško pogorje pa so še vedno
območja, kjer ga lahko najdemo.
Divji petelin se razmnožuje oziroma rasti od sredine
aprila do sredine maja. Petelini se oglašajo z različni
glasovi, ki bi jim le težko rekli petje, saj včasih s petjem
nimajo nobene zveze. Odrasel samec, ki je še posebej
lep ravno v času rastitve, je težak okoli 4 kilograme.
Petelin je po glavi čm, čmo ima tudi približno 6 cm
dolgo "brado", kot imenujemo šop daljšega perja pod
kljunom. Nad očmi ima rdeče obarvano izboklino, imenovano roža, sestavljeno iz kožnatih resic, ki je posebno razvita v času rastitve. Kljun petelina je močan,
zakrivljen in z ostrimi robovi, zato pozimi ob pomanjkanju druge brane z lahkoto ščip lje drobne vejice in
popke. Vrat petelina se zdi temno siv, ker so peresa
kakor poškropljena z drobnimi čm imi in belimi pikami.
Oprsje je pri petelinu kovinsko zelene barve, spodnji
del oprsja in trebuh pa pokriva črno-belo perje. Rep je
čm in posejan z belimi lisami, ki so po obliki, velikosti
in pogostosti pri vsakem pete!inu d.llJgačn e in se spreminjajo s starostjo. z natančnim opazovanjem lahko po
tem ločimo peteline med seboj. V predelu ramenskega
sklepa ima petelin belo liso, imenovano tudi okence.
Noge divjega petelina imajo 4 prste z močnimi kremplji. Noge, ki so prilagojene za življenje na tleh in na
snegu, so močne in zelo primerne za brskanje. Na prstih
ima resice, kij ib pri go litvi, to je vsakoletni zamenjavi
petja in obnovi kljuna, krempljev in roževinastiIJ lusk
na nogah, ob koncu petja izgubi.
Divji petelin se prehranjuje z razl ično hrano rastlinskega in živalskega izvora. Pestrost njegove hrane
je predvsem odvisna od rastlinskih vrst, ki rastejo v
petelinovem življenjskem okolju. Za življenje petelina je zelo pomembna drevesna sestava gozda, delež
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gozdnih jas, poraščenih z borovnicami, brusnicami in
malinami, ki so njegova osnovna hrana. Pozimi v njegovi prehrani prevladuje skoraj izk ljučno rastlinska
hrana: iglice in vejice iglavcev, spomladi tudi popki
listavcev, poleti in jeseni pa borovnice, bmsnice in
dmgo jagodičevje. Med živalsko hrano uživa različne
žuželke, pajke in zlasti mravlje, pri kebčkih pa v prehrani prevladujejo mravlje in njihove bube. Pri preučevanju divjega petelina so v njegovem želodcu našli
ostanke številillh rastlinskih in živalskih vrst. Pri prebavilih di vjega petelina je zanimivo nesorazmerno veliko
slepo črevo, ki ga imajo vse gozdne kure, saj služi
to slepo črevo za razkrajanje celuloze in lignina, ki v
prehrani divjega petelina pomenita 40 % vse hra!le.
Poletje je v hribovitem svetu kratko, jesen s svojo
pestro paleto barv pa že n azna1~a bližajočo se zimo.
Z zimo prihaja čas, ko so živali v svojem življenjskem okolju najbolj izpostavljene naravnim plenilcem
in seveda vremenskim pogojem, ki so v svetu divjega
pete]ina že dokaj ostri. Včasih je lahko srečanje č l oveka
in petelina tudi posledica naključja. Kaj občasno, zlasti
pozimi, prižene divjega petelina iz odmaknjenih gorskih predelov v nižino, v urbano okolje, nil1če zagotovo
ne ve, na to vprašanje pa bo pravi odgovor verjetno
zelo težko ali morda celo nemogoče najti.
Divj i petelin spada med naše najbolj občutUive in
neptilagodljive živalske vrste, zato je danes zaradi najrazličnejših sprememb, do katerih prihaja v njegovem
življenjskem okolju, zelo ogrožen. Razen za podnebne
spremembe in za redke primere bolezni je za vse drugo
bolj ali manj kriv č lovek. Ker vedno bolj posegamo
v naravo in pri tem opušča mo ukrepe za varstvo in
ohranitev redkih in ogroženih živalskih vrst, ta ptič
izginja. Sekanje starejših gozdov, številne gozdne ceste,
izletništvo in dmge oblike turizma škodijo občutljivim
živalskim vrstam, ki se umikajo in včasih celo izginejo.
Upamo, da se bo ta čudovita gozdna ku ra ohranila in da
jo bomo še dolgo srečevali tudi v naših krajih. Morda
bomo s filmom, ki smo ga posneli, k temu pripomogli
tudi avtorji filma: Milan Cerar, Tomo Čonkaš in avtor
tega prispevka. Življenje pa gre svojo pot naprej.
Viri
MIKULETIČ, V., 1984. Gozdne kure, Biologija in gospodarjenje.-
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ČAS, M. , 1998. Divji petelin in ogroženo živalstvo v gorskem
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ČAS, M., 2001. Divji petelin- pokazatelj odnosa do gozda.Lovec, št. 6,junij 2001, str. 286-289.

Damijan Kljaj ič

,_"če

in tuje prakse

Zavarovana območja v Sloveniji - priložnost ali cokla pri sonaravnem in
v ečnamenskem gospodar.ienju z gozdovi?
rdo KOZOROG*

Uvod
V Sloveniji se je z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana R Slovenije (Uradni list
RS, št. 11/99) uveljavila že več let prisotna naravovarstvena pobuda po ustanovitvi obsežnih zavarovanih ob močij. Ta bodo zavzemala skupno okoli tre~ ino
celotne Slovenije, delež zavarovanih gozdov pa bo še
večj i . V nekaterih pokrajinah bo delež zavarovanih
območij oziroma gozdov več kot polovica (npr. Primorska). Na območj u OE Tolmin smo izračuna li , da
bodo v bod oče predstavljala zavarovana območja kar
55% gozdov in ta bodo seveda tako ali dmgače kroj ila
razvoj slovenskega podeželja in tudi gozdarstva.
Pomemben argument pri uveljavitvi te pobude je
bil, da so parki tudi priložnost za razvoj lokalnega prebivalstva. Na drugi strani pa razli čni pravni predpisi
močno posegajo v n ačin življenja, razvoj oz. ohranitev
kmetijstva, razvoj infrastrukture, posamezni predpisi
pa tud i neposredno v gospodarjenje z gozdovi.
Slovenski gozdarji, zlasti Zavod za gozdove Slovenije, smo sicer naklonjeni takim pobudam, kar dokazujejo števi lni projekti in dosedanje delo v gozdovih, saj so
predmet zavarovanja pogosto prav sorazmerno naravni
in ohranjeni gozdovi. Pogosto so bili gozdaiji tudi začetni
pobudniki za zavarovanje nekaterih območij. V zadnjih
letih lahko rečemo, da je bil sprejet pravni skelet predpisov, povezanih z zavarovanimi območji. Moj namen je
realno, vendar namenoma malce polemično oceniti, kaj
lahko to (tudi) pomeni za slovensko gozdarstvo.
Kaj prinašajo nekateri pravni predpisi, vezani na
zavarovana območja?
Zakon o ohranjanju narave- ZON (Uradni list RS,
št. 56/99) v 68. členu dolo ča splošni varstveni režim za
širša zavarovana območja, ki vsebuje vrsto zelo strogih
možnih omej itev. V 105. člen u uvaja dovoljenje za
poseg v naravo (predvsem na zavarovanih območjih
in na območj ih naravnih vrednot) v obliki samostojne
odločbe , ki jo izda upravna enota po predhodno izdanem naravovarstvenem soglasju (ki ima prav tako rang
samostojne odločbe). Ta bo do l očala tudi varšč ino v
višini predvidenih stroškov, potrebnih za odpravo posledic posega. Glede na izjemno zahtevnost postopka
(objektivna ugotovitev ogroženosti naravne vrednote

* E. K., univ. dipl. inž. gozd., ZGS, OE Tolmin, SLO
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oz. zavarovanega območja , določitev stroškov odprave
posledic posega v naravo ter objektivna ocena, ali je
naravna vrednota zares razvrednotena in v kakšni meri)
lahko sklepamo, da bodo postopki za pridobitev dovoljenja za poseg v naravo veliko dražji in dolgotrajnejši.
Glede na splošni varstveni režim in konkretne dosedanje prakse pa je marsikje prisotna bojazen, da bo
nasploh težko pridobiti dovoljenje za marsikateri poseg
v naravo. Pri tem je zelo pomembno, da je poseg v
naravo širši pojem kot poseg v prostor, kot ga definira
prostorska zakonodaja. Pristojni minister sicer še ni
izdal kriterijev, kateri posegi se štejejo kot poseg v
naravo (poleg posegov v prostor). Skoraj gotovo je,
da bo to tudi gradnja vlak, ki po 17. odstavku 3. člena
Zakona o gozdovih -ZG (U radni list RS, št. 30/94) ni
bila definirana kot poseg v prostor, če je bila opredeljena v gozdnogojitvenem n ačrtu. S sta lišča gozdarstva bi bilo seveda nevzdržno, da bi se kot poseg v
naravo morda določilo tudi postavitev žične trase ali
celo sečnjo v gozdovih.
Znač ilnost ZON-aje med drugim tudi ta, da mora
pristojni minister sprejeti še vrsto ključnih podzakonskih predpisov v treh letih od sprejetja zakona, vlada pa
nekatere predpise v enem letu, ostale pa v dveh letih od
uveljavitve zakona. Po dobrih dveh letih od sprejetja
ZON-a ni bil sprejet niti en tak predpis, delovati pa ni
začel niti Zavod za varstvo narave, ki naj bi bil po 115.
čl enu ustanovljen že s samim ZON-om.
Za gozdarstvo je zelo pomemben tudi 2. odstavek
174. člena, ki določa, da se strokovni delavci Zavoda za
gozdove "na podlagi tega zakona štejejo za usposobljene za naravovarsvene nadzomike in izvajajo naloge
neposrednega nadzora po tem zakonu na ob močj i h, za
katera so pristojni". To je sicer priložnost za ZGS in
tudi celotno gozdarstvo, da razširi svoje pristojnosti in
pomaga pri operativnem izvajanju nekaterih zakonov.
Lahko pa je tudi past, če pravni predpisi ne bodo operativni, če bodo premalo dorečeni ali neživljenjski oz.
če za izvajanje teh ne bo dovolj denarja.
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 12/00) v 2. členu
med drugim določa, da je potrebna presoja vplivov na
okolje tudi za gozdne ceste na območju, kije s predpisi
razglašen za gozd s posebnim namenom (ta pa je po
44. členu ZG povsod tam, kjer je razglašena katerakoli
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naravna znamenitost). V 3. čl enu je tudi do ločba, da
je potrebna presoja vplivov na okolje za vse posege
na območjih, ki so zavarovana po predpisih o varstvu
okolja in ohranjanju narave.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana R Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) v 7. poglavj u 2. č lena do l oča, da zasnovo varstva naravne in kulturne dediščine predstavljajo že zavarovana in za zavarovanje predvidena območja ter obvezna izhodi šča, ki
jih morajo planski dokumenti že upoštevati. V istem
poglavju so določene že okvirne smernice in omejitve,
s katerim i so predlagana zavarovana območj a na nek
nač in že izenačena z zavarovanimi.
Zavarovana območja prinašajo lastnikom gozdov
in investitmjem tudi nekatere ugodnosti. Pri gospodarjenju z gozdovi je to predvsem za približno tretj ino
povečan delež sofi nanciranja gojitvenih in varstvenih
del v skladu s 4. č l enom Odredbe o fi nanciranju in
sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
RS (Uradni list RS, št. 58/94).
Večji delež sofinanciranja znotraj zavarovanih
ob močj ih je predviden tudi pri drugih ukrepih v kmetijstvu in pri razvojnih projektih (znatna razlika po moči
države je bila celo pri popotresni obnovi v Posočju) .
Vendar si Slovenija glede na zelo velik obseg zavarovanih območij v bodoče kakšnih bistveno večjih pospeševal nih ukrepov ne bo mogla privošč i t i oziroma bi
se ti lahko realno celo zmanjšali. Spodbude in odkupi
zemljišč pa trenutno niso zadostni niti v TNP, ki je
naš edini nacionalni park. Izkušnje iz bližnje preteklosti kažejo, da država nima zadostnega interesa za
odkup gozdov oz. izp l ačevanje odškodnin na zavarovanih obi:uočjih, pravne mehanizme pa se ne uporablja
po enotnih merilih, ampak se jih mnogokrat zlorablja
v politične namene (npr. zasebnikom in agrarnim skupnostim v TNP je država brez zadržkov vračala zemljišča, čeprav bo na teh zemljiščih težje uveljavljati
naravovarstvene smernice kot denimo v škofijskih gozdovih). Ustava RS- URS (Uradni list RS, št. 33-9/91) v
69. členu sicer zagotavlja lastnikom odškodnino, ki jo
mora izplačati razglasitelj v primeru omejitev. Vendar
je večina naših aktov o razglasitvi napisana tako, da
je iz njih težko oceniti omejitve. Ko pa se sproži konkreten postopek za pridobitev dol očenega dovoljenja,
se investitor sooči z vrsto težav. Glede na poznavanje
razmer v nekaterih zavarovanih območjih menin1, da
je bilo doslej izjemno malo primerov v Sloveniji, da
je razglasitelj (država, obči na) i zplačal odškodnino za
omej itve kot posledico razglasitve (sam ne poznam
nobenega primera).
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Dosedanje razprave o teh vprašanj ih v gozdarstvu
Da je zadeva aktualna (zaenkrat zlasti v tolminskem
gozdnogospodarskem območju, ki ima zaenkrat največ
zavarovanih območij in s tem največ izkušenj), kaže
že dejstvo, da so bile nekatere bojazni v minulih letih
sprožene na svetu območ ne enote Tolmin s strani svetnikov, pobuda za obravnavo te problematike pa je bila
poslana tudi centralnemu svetu ZGS.
13. 3. 2000 je strokovni svet OE Tolmin obravnaval
problematiko v zvezi s predlogom zavarovanih območij . Zavzel je sta li šče, da bi morali že pred vnosom
predloga v državni plan odpreti širšo strokovno razpravo o tem vprašanju, v katero bi moral biti vključen
tudi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Pri nekaterih
razširjenih zavarovanih območij je imel pomisleke o
smiselnosti zavarovanja.
Dne 15. 6. 2000 je bil na Sinjem vrhu v organizaciji DlT gozdarstva Posočj e organiziran posvet Regijski
parki, priložnost ali cokla regionalnega razvoja. Na njem
so bili predstavljeni pogledi in izkušnje zagovornikov
zavarovanih območij (Mladen Berginc, državn i podsekretar na MOP, in Janez Bizjak, direktor TNP) ter porr.isleki in bojazni tistih, ki se tako ali drugače srečujejo z
zavarovanimi območj i (Siniša Grmovšek, župan občine
Bovec, in Edo Kozorog, vodja odseka za gozdnogospodarsko načrtovanje v ZGS OE Tolmin). Irena Velikonja (samostojna svetovalka za prostorsko planiranje) in
Miran Nagl ič (Kmetijsko svetovalna služba RS) pa sta
predstavila dokaj načelno in nevtralno pozicijo.
Zaključki posveta sicer niso bili oblikovani, v razpravi pa je bilo zaznati naslednje:
l. Vsi razpravljalci so se strinjali, da so zavarovana
območja lahko velika priložnost za podeželje, vendar
so lahko t11di velika past, saj se parkov dotikajo številni
pravni akti, ki se pripravljajo in sprejemajo na različnih
ministrstvih, končni učinek za lokalno prebivalstvo
pa bo lahko bolj negativen kot pozitiven. Zaradi teh
bojazni je v praksi tudi težko navdušiti lokalno prebivalstvo za zavarovana območja , kar bi bilo možno preseči s tem, da se v strokovnih podlagah najprej doreče
namen parka, nato določi okvirni potrebni režim varovanja in hkrati tudi meje parka. S takinli podlagami bi
vsekakor lažje prepričali in navdušili lokalne skupnosti
in prebivalstvo že v fazi predloga. Na tak način pa bi
lažje pritegnili tudi gozdarje kot pomembne zagovornike zavarovanih območij.
2. Namen pripravljalcev strategije zavarovanih območij je lahko sicer dober. Vendar se pri izvajanju te
strategije v praksi in pri vodenju konkretnih upravnih postopkov zaradi togosti upravnih organov,
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včasih nestrokovnega vodenja postopkov, pomanjkanja denarja za konkretne projekte ipd. ta dober
namen izgubi. Ostajajo pa konkretne težave, s katerimi morda pripravljalci niso najbolje seznanjeni. Ko
se bo ustanovil centralno organizirani zavod za varstvo narave, je pričakovati poenotenje kriterijev pri
vodenju postopkov na ravni Slovenije. S tem bodo
v bodoče gotovo odpravljene nekatere težave in
dileme, ki so bile sprožene na posvetu.
3. Glede na to, da predvideva Zakon o obnmjanju
narave zaradi dobrega obvladovanja terena in poznavanja konkretne problematike v ključitev Zavoda
za gozdove Slovenije pri izvajanju nadzora, je pričakovati, da bo ZGS nekoliko več v ključen tudi pri
celovitem reševanju tovrstne problematike.
Zaključki

in razprava

Zavarovana območja bi morala igrati pomembno
vlogo predvsem pri ohranjanju narave in razvoju ali
vsaj ohranitvi tradicionalnih dejavnosti (med katere
sodi tudi gozdarstvo), na drugi strani pa pri usmerjanju
novih dejavnosti (turizem, rekreacija). S težavami v
zvezi z zavarovanimi območji se ZGS in gozdarstvo
nasploh že srečuj eta (naj omenimo le gozdove ob Snežniškem gradu), različne državne ustanove pa imajo do
tega vprašanja razli čne poglede. Kot primer naj navedemo Sklad kmetijskih zem lj išč in gozdov RS, ki teži
k ustvarjanju pozitivne rente tudi na območjih, ki so
že zavarovana ali pa so predvidena za zavarovanje. Po
drugi strani pa druge državne ustanove težijo na tako ali
dmgače zavarovanih območjih k pretirani konzervaciji. ZGS pa je mnogokrat izpostavljen kritikam z obeh
strani .. . Nausklajenost pa se kaže tudi med ministrstvi in celo znotraj istega ministrstva. Zato je potrebno
poudariti zlasti naslednje:
l. Zaradi splošnega trenda povečevanja stroškov in
padanja cene lesne surovine je že v tem trenutku
v Sloveniji marsikje ogroženo sonaravno in večna
mensko gospodaxjenje z gozdovi, ki zahteva zmerne
ukrepe, pogoj za to paje primerna infrastruktura. Na
to opozarja tudi upadanj e poseka v zadnjih letih. Ob
omejitvah in povečevanju stroškov pa bo ta trend
na zavarovanih območjih lahko še bolj neugoden,
ponekod pa celo katastrofalen za gozdno gospodarstvo. Pogosto se za to krivi celo Zavod za gozdove
Slovenije, ki na te trende nima nikakršnih direktnih
vpi ivov, razen seveda tako da izvaja predpise, ki so v
njegovi pristojnosti. Zato je po mojem mnenju prav,
da se tudi ob sprejemanju posameznih predpisov
pravočasno opozori na možne negativne posledice.
2. Ko govorimo o obsežnih zavarovanih območj ih je
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ral<: se
ključno, kakšen režim bo prevladal v njih. Osnovna
dilema, ki je država po mojem mnenju še ni zares
dorekla, je, ali zelo široko zasnovana zavarovana
območja z zelo blagim režimom varovanja ali pa zelo
ozko zasnovana zavarovana območja s primerno strogim režimom varovanja. Glede na vse strožjo zakonodajo pri izkoriščanju naravnih virov (Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gozdovih ipd.) bi bil po mojem
mnenju primernejši dmgi koncept s poudarkom na
sonaravnem gospodarjenju z naravnimi viri.
3. Glede na izkušnje iz preteklosti, ko je bil v Sloveniji
le en nacionalni park in le nekaj manjših krajinskih
parkov in država ni zagotavljala zadostnih razvojnih sredstev za obstoječa zavarovana območja, je
upravičena bojazen, da bo še manj denarja celo za
osnovne dejavnosti naravovarstva, kaj šele za razvoj
zavarovanih območij. Zato bi bilo potrebno še enkrat
proučiti, ali je koncept zavarovanja res potreben oz.
nujen in ali ni morda ustreznejši (učinkovitejši in
obenem cenejši) sonaravni in večname n ski pristop
ohranjanja narave, kot ga gozdarstvo že ima, v zadnjem času pa ga pospešeno (seveda z znatnejšimi
sredstvi pomoč i države) uveljavlja tudi kmetijstvo.

Pri tem vprašanju je, kot pri mnogih drugih, zlasti
najaktualnejših, povezanih z zmanjšanjem stroškov
države (na to jasno kaže proračunski memorandum za
naslednji dve leti), ključen predvsem velik razkorak
med možnostmi in željami, ki se v praksi odraža zlasti
v neizvajanju in nespoštovanju zakonskih in podzakonskih aktov, ki jih je država sama sprejela, kar lahko nedvomno vodi v anarhijo. Država želi skladen regionalni
razvoj, vendar zaradi neživljenjskih predpisov in pomanjkanja denarja nmogokratdoseže ravno obraten učinek.
Država želi racional izirati upravne postopke in stroške za državno upravo, vendar sprejema nove in nove
zakonske in podzakonske akte, ki uvajajo nove in nove
naloge (primer v gozdarstvu je novi Pravilnik o varstvu
gozdov). Država bi rada velik del Slovenije zavarovala,
vendar se ob tem očitno ne zaveda, da je za to potrebno
zagotavljati zelo velika finančna sredstva za naravovarstvene in razvojne naloge, izplačevanje odškodnin oziroma odkup gozdov in drugih zavarovanih zemljišč.
Razkorak med željami in realnimi možnostmi se
kaže v gozdarstvu tudi pri občasnih kritikah Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih n ačr
tih (Uradni list RS, št. 5/98), saj bi vsi želeli načrtovanje
še bolj poenostaviti in s tem poceniti, vse pripombe pa
vodijo v obratno smer. Podoben razkorak pa se kaže
tudi pri odpiranju nekaterih dilem o (delni) reorganizaciji gozdarstva ...
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Italijansko državno prvenstvo v gozdarskem peteroboju (Pentathlon
del boscaiolo)
22. in 23. septembra 200 1 se je slovenska ekipa
v sestavi Roberta Čuka (GG Postojna), Dušana Belingaija (SGG Tolmin) in Janeza Zrimška (GG Postojna)
udeležila italijanskega državnega prvenstva v gozdarskem petero boju v Trentu. Tekmovanja se je udeležilo
35 italijanskih in 3 tuje ekipe, poleg naše še hrvaška ter
švicarska, kar je bilo skupno 114 tekmovalcev. Tekmovanje, ki je potekalo na enem od mestnih trgov, je
zelo dobro.organiziralo trentinsko gozdarsko društvo v
sodelovanju s podjetjema Stih! in Jonsered. Organizatorjem je nekoliko ponagajalo le vreme, saj je drugi dan
tekmovanja deževalo, kar pa ni motilo niti tekmovalcev
niti številnih gledalcev, ki so si to zanimivo prireditev
ogledali. Za popestritev sta poskrbela Baska iz San
Sebastiana (mesto je pobrateno s Trentom), ki sta s
svojimi posebnimi sekirami pokazala, kaj se da s tem
pradavnim orodjem narediti.
Tekmovalo se je v petih standardnih disciplinah:
presekovanje 15 cm debelega smrekovega hlodiča s
sekiro, kombinirano prežagovanje, k leščenje, podiranje droga na balon in razstavljanje motorne žage. Vsi
tekmovalci so tekmovali z istim orodjem, ki pa se je
razlikovalo od discipline do discipline. Na voljo so
imeli žage dveh proizvajalcev: tako so pri kombiniranem prežagovanju in razstavljanju lahko izbirali med
modeloma Stih! 046 in Jonsered 217 1 Turbo, pri kle-

ščenju in podiranju droga na balon pa med Stih! 026 in
Jon sered 2055 Turbo. Vse motorne žage sta pripravljala
tovarniška serviserja.
Naši tekmovalci so se tekmovanja udeležili brez
posebnih priprav, česar pa ne moremo trditi za italijanske tekmovalce. Če uporabimo športno terminologijo,
lahko rečemo, da so bili v top formi. Prevladovali so
seveda tekmovalci s severnega dela države, prav tako
tudi ekipe.
Med posamezniki je tako največ pokazal Caneri
Carlo iz Ligurije, ki je zbra1506 točk (Čuk 351, Belingar 318, Zrimšek 364, kar bi pomenilo uvrstitev v prvo
tretjino nastopajočih), med ekipami paje zmagala ekipa
Livenza 1 (Friuli), ki je zbrala 1.389 točk (naša ekipa
1.033).
Kot zanimivost naj povem še, kakšna je bila nagrada
za prvo ekipo: motorna žaga Stih! 026, 3 x zaščitna
če lada z glušniki in zaščitno mrežico, 3 x sekaški čev lji
Stih!, 3 x zaščitna obleka za delo v gozdu Stih!, 3 x
Goretex ja.k:na.
Za konec še misel enega izmed spremljevalcev naše
ekipe: "Ni dolgo tega, kar so nas Italijani snemali na
sekaških tekmovanjih, sedaj bomo morali kamere uporabljati mi."
Zoran Zavrtanik

V. de lavn ica javne gozdarske službe z nas lovom Raziskave gozdnih
ekosistemov na območju Mošenika pri Kočevski Reki
V sodelovanju Gozdarskega inštituta Slovenije in
Zavoda za gozdove Slovenije je 9. oktobra 2001 potekala V. delavnica javne gozdarske službe. Delavnica z
naslovom Raziskave gozdnih ekosistemov na območju
Mošenika pri Kočevski Reki je bila zamišljena kot
neposreden prenos raziskovalnih ugotovitev v operativo in izmenjava medsebojnih izkušenj pri gojenju
gozdov v danih rastiščnih razmerah. Udeleženci delavnice so bili več inoma delavci Zavoda za gozdove Slovenije, ki se na območnih enotah ukvarjajo z gojitveno problematiko. Posredovane informacije in izkušnje delavnice naj bi udeleženci v skladu z idejo delavnice na svoj nači n koristno uporabili v svojih delovnih
okoljih pri reševanju gojitvene problematike v povezavi z rastiščnimi danostmi.
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Delavnica je v celoti potekala na terenu na obmoMošenika v krajevni enoti Kočevska Reka ZGS.
Po uvodnih besedah koordinatorjev delavnice (Zoran
Grecs, vodja Oddelka za gojenje in varstvo gozdov
ZGS, in dr. Lado Kutnar, GIS) sta Stane Potisek in
Mirjam Miku lič predstavila krajevno enoto Kočevska
Reka in nakazala osnovne probleme, s katerimi se srečujejo pri gospodarjenju z gozdovi. Za začetek delavnice nam je pogled z vrha Malega Mošenika dal dobro
orientacUo in predstavo o gozdovih v širšem prostoru.
Predel Mošenika je bil pred leti izbran za objekt, na
katerim naj bi izvajali celosten (integralen) monitoring
gozdnih ekosistemov kot del okoljskega monitoringa
v Sloveniji. Na začetku delavnice je zato mag. Igor
Smolej predstavil pomen razl ičnih nivojev monitoringa
čj u
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(spremljanja stanja okolja), še posebej integralnega, in
izbrani predel.
Na treh izbranih točkah (rastiščib) med vrhoma
Malega in Velikega Mošenika (nad vasjo Ajbelj) in na
točki Preža (v bližini vasi Gornja Briga) so raziskovalci
predstavili rezultate večletn i h raziskav. Dve od izbranih točk sta bili na karbonatni matični podlagi (predgorski bukov gozd na dolomitu, gorski bukov gozd na
apnencu), dve pa na nekarbonatni matični podlagi (acidofilen bukov gozd na glinastem in meljastem pešče
njaku, gradnov gozd na kremenovem konglomeratu). Na
vseh štirih izbranih rastiščib so bile predstavljene geološke razmere (mag. Igor Rižnar), talne razmere (Mihej
Urbanč i č), vegetacijske razmere (dr. Lado Kutnar) in
prirastne značilnosti dreves (doc. dr. Tom Levanič).
Na trajni raziskovalni ploskvi (TRP) Preža (četrta
točka) je dr. Primož Simončič predstavil intenzivni
monitoring gozdn ih ekosistemov. Na ploskvi, ki predstavlja eno od 860 stalnih vzorčnih ploskev intenzivnega monitoringa v Evropi~ že nekaj let potekajo razli-

in prostoru
čne raziskave. Zato so raziskovalci na tem mestu poleg
geoloških, pedoloških, fitocenološkib in prirastoslovnib
raziskav predstavili tudi raziskave biokomponente gozdnih tal (doc. dr. Hojka Kraigher), entomofavne (doc.
dr. Maja Jurc), snovnega toka (dr. Primož Simončič),
zdravstvenega stanja dreves in dendrometrijske meritve
(Robet1 Mavsar).
Na koncu je na konkretne goj itvene probleme na
širšem območju TRP Preža opozorila Mirjam Mikulič. Na njeno predstavitev se je na koncu navezal tudi
vodja gojenja na območni enoti Kočevje ZGS, Mirko
Perušek.
Delavnica javne gozdarske službe je dala obilo možnosti za diskusijo o rasti ščni, vegetacijski, prirastoslovni in gojitveni problematiki ob izbranih primerih.
Informacije o kompleksnosti gozdnih ekosistemov pa
so dodatno opozorile na vso širino, s katero se srečuje
gojitelj pri vsakdanjem delu z gozdom in rastišči.

Lado Kutnar in Zoran Grecs
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Jeremy Rifkin

STOLETJE
BIOTEHNOLOGIJE
Kako bo trgovina z geni
spremenila svet
»Stoletje biotehnologije se nam kaže kot velika faustovska
kupčija. Pred sabo vidimo čar velikih dosežkov in napredka
in svetlo prihodnost, polno upanja. Toda na vsakem koraku,
ki ga bomo naredili v ta 'krasni novi svet', nas bo preganjalo
mučno vprašanje: 'Za kakšno ceno?'«
Iz knjige
Pri Založbi Krtina je izšlo delo vplivnega in odmevnega
pisca, Jeremyja Rifkina, Stoletje biotehnologije, ki
predstavlja vrh njegovega kritičnega razmišljanja in odpira
vprašanja, s katerimi se v času velike nevarnosti biološke
vojne, bolezni BSE in sprememb na področju zakonodaje,
soočamo tudi v Sloveniji. Knjiga se s svojo izjemno
berljivostjo odlikuje predvsem po širini problemov, ki
jih prinaša stoletje biotehnologije: od vprašanj o
spremembah človeškega genoma in kloniranja, o
dvomljivem razumevanju človeka kot intelektualne lastnine,
genske diskriminacije do vprašanj o gensko spremenjenih
organizmih in njihovem izpustu v okolje; od problematike
dizajniranja bilološkega orožja, biopiratstva in siromašanja
genske raznolikosti do vprašanj lastnine nad genskim
bogastvom, ki ostaja v rokah korporacij in predstavlja
predmet tržne logike ... Avtor znanosti nikakor ne oporeka
pomembnosti njenih odkritij pač pa zastopa stališče, da
je potrebno trezno pretehtati posledice velikih znanstvenih
dosežkov na področju genetike in opozarja na tveganja in
izgube, ki jih prinaša biotehnološka revolucija.

Založba Krtina
Hrenova 16, Ljubljana
Tel.: 01 251 5585,
e-mail: krtina@siol.net

GOZDNO GOSPODARSTVO BREŽICE d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 42
8250 Brežice
tel.: 07/49 94 450, fax: 07/49 94 464

GOZDNO GOSPODARSTVO BREŽICE d.o.o.,
DRUŽBA S 50. LETNIMI IZKUŠNJAMI
se predstavlja:
Gozdno gospodarstvo Brežice je družba z omejeno odgovornostjo in osnovnim
kapitalom 108.734.000,00 sit s sedežem v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 42, Brežice.
Njena osnovna dejavnostj e gospodarjenje z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in v
zasebni lasti, za kar ima sodobno tehnično opremo in strokovno usposobljen kader, s 64
zaposlenimi.

• OPRAVLJAMO SEČNJO IN SPRAVILO LESA,
• IZVAJAMO NEGOVALNA IN VARSTVENA DELA V GOZDOVIH,
• PREVZEMAMO GOSPODARJENJE Z ZASEBNIMI GOZDOVI,
• PROJEKTIRAMO, GRADIMO IN VZDRŽUJEMO GOZDNE CESTE IN
VLAKE,
• ODKUPUJEMO LES NA PANJU IN NA KAMIONSKI CESTI,
• PRODAJAMO GOZDNE LESNE SORTIMENTE RAZNIH DREVESNffi
VRST IN KAKOVOSTI TER DRUGE GOZDNE PROIZVODE,
• OPRAVLJAMO STORITVE PREVOZA LESA.
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse 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 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 kopijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60
dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30
dni pred objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po
objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim 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 (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane 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
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.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgml!sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J. 1GRANT, G. E. 1JOHNSON, E. / TURNER, P., 1992. Forest Management- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. 1 MOORE, B. , 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ŽGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
--- , 1996. Enciklopedija Slovenije.-10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90.

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljeni z zaporedni mi oznakami. Njihove
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila se uporablja
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne datoteke, je treba v besedilu
označiti z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko,
imenom avtorja in oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuje s presledki. Ročno izdelani grafikoni
in slike morajo biti neokvirjeni ter izrisani s tu šem 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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Organiziranost in perspektive slovenskega gozdarstva
Zveza gozdarskih društev Slovenije je 5. decembra 2001 organizirala okroglo mizo z naslovom Organiziranost
in perspektive slovenskega gozdarstva. Kaj nas je vodilo pri tem?
- Mineva osmo leto, kar je bil sprejet Zakon o gozdovih, ki je na novih osnovah postavil gozdarstvo Slovenije.
- Javna gozdarska služba se postopoma uveljavlja tako pri lastnikih gozdov kot v družbi, postavlja pa se
vprašanje, ali lahko ob krčenju strokovnih kadrov uspešno opravlja vse zakonske zadolžitve.
- Izvajalska podjetja v državnih gozdovih, ki morajo biti zaradi zahtevnega dela v večnamenskih gozdovih
ustrezno opremljena in usposobljena, še vedno nimajo sklenjenih koncesijskih pogodb za delo.
- Pred letom je bil sprejet Zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki na področju gozdarstva še ni
zaživel.
- Kako izpolnjujemo Program razvoja gozdov v Sloveniji? Ali gozdovi optimalno opravljajo vse svoje vloge:
ekološke, socialne, proizvodne?
- Na področju gozdarstva ter varstva okolja in narave nas čakajo pred vstopom v EU nove naloge.
Ali smo za vse te naloge, ki nas čakajo, primerno in racionalno organizirani ter usposobljeni? Kakšno je
medsebojno sodelovanje številnih akterjev gozdarstva? Se ni bati podvajanja nalog? So naloge ustrezno
razmejene? O vsem t~m naj bi na okrogli mizi tekla beseda.
K aktivnemu sodelovanju na okrogli mizi smo povabili: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod za gozdove Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenje za
gozdarstvo, Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, Gozdarski inštitut Slovenije, Srednjo
gozdarsko in lesarsko šolo Postojna. Na okroglo mizo smo povabili tudi gozdarska društva ustanoviteljice Zveze
gozdarskih društev Slovenije.
Kljub določenim dilemam in pomislekom so se vabilu odzvali skoraj vsi. Le predstavnikov Gospodarske
zbornice Slovenije, Združenja za gozdarstvo, ni bilo, manjkali pa so tudi predstavniki Ministrstva za okolje in
prostor. V dvorani Gozdarskega inštituta se je zbralo 31 udeležencev, večina se je aktivno vključila v razpravo,
ki se je na koncu strnila v naslednje zaključke (ki jih je oblikovala delovna skupina predstavnikov vseh inštitucij
gozdarstva, ki so sodelovali na okrogli rnizi):
1. Organiziranost slovenskega gozdarstva je zasnovana na sodobnih evropskih principih (delitev javnih in
komercialnih dejavnosti, privatizacija in komercializacija izvajalskih del v državnih gozdovih, neodvisnost
institucij). Sistem je potrebno spremljati, analizirati in ga po potrebi na osnovi argumentov tudi dopolnjevati.
2. Država namenja gozdu mnogo manj sredstev (raziskovalno delo, izobraževanje, subvencije za dela v zasebnih
gozdovih, javna gozdarska služba), kot si jih zaradi pomena v Sloveniji zasluži. Zmanjševanje denarja za
subvencije in število kadrov v javni gozdarski službi je ob vse večjih potrebah gozdov in ob prihajajočih novih
domačih in evropskih nalogah nesprejemljivo.
3. Vsi gozdovi morajo opravljati vse vloge (ekološka, socialna, proizvodna), zato mora gozdarstvo najti ravnotežje
med gospodarskimi in naravovarstvenimi interesi.
4. Pomembno vlogo pri vzpodbujanju gospodarjenja z zasebnimi gozdovi lahko opravi Kmetijsko-gozdarska
zbornica Slovenije, zato se mora zagotoviti potrebne pogoje za pričetek delovanja gozdarske svetovalne
službe.
5. Za učinkovitejše gospodarjenje z državnimi gozdovi, razvijanje novih tehnologij in racionalizacijo je potrebno
urediti koncesije z izvajalci del.

Sodim, da so to pomembni zaključki, za uspešno realizacijo katerih se morajo angažirati vsi, ki delujejo v
gozdarstvu. Predvsem pa bi morali znati tako politiki kot javnosti dopovedati to, da namenja država gozdu mnogo
manj sredstev (raziskovalno delo, izobraževanje, subvencije za dela v zasebnih gozdovih, javna gozdarska
služba), kot si jih zaradi pomena v Sloveniji zasluži.
mag. Franc Perko
predsednik Zveze h u š t e v Slovenije
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Divji petelin v Sloveniji - indikator devastacij, rabe, razvoja in
biodiverzitete gorskih gozdnih ekosistemov
Capercaillie in Slovenia - indicator of devastation, use, development and biodiversity
of mountain forest ecosystems

"

Miran ČAS*
Izvleček:

Čas, M.: Divji petelin v Sloveniji- indikator devastacij, rabe, razvoja in biodiverzitete gorskih gozdnih ekosistemov. Gozdarski
vestnik, št. 10/2001. V slovenščini , z izvlečkom v ang leščini , cit. lit. 76. Prevod v angleščino: dr. Veronika Cankar.
Divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji vse bolj prepoznavama kot občutljivega krmmega indikatorja
človekovega odnosa do narave in sonaravne rabe gozdov in gozdnih krajin v montanskem in subalpinskem višinskem
pasu. Raziskave nakazujejo odvisnost fluktuacij številčnosti in ogroženosti populacij divjega petelina v zadnjih 120 letih
od pretekle rabe tal, devastacij in rabe gozdov ter razvoja gozdnih sukcesij v zadnjih dveh stoletjih po jožefinskih vojaških
meritvah (1784 ). Primernost habitata je odvisna od ohranjenosti naravnejših struktur in potencialne biotske pestrosti
primarnih ali sekundarnih gozdnih ekosistemov (p < 0,001) s habitati redkih in ogroženih vrst gozdne favne. Vugotovljenem
aktivnem habitatu Slovenije od 600 do 1.600 m n. v. so takšne primerne strukture gozdov ponekod še'ohranjene, njihov
delež narašča linearno po višinskih pasovih. V tem prispevku so predstavljeni preliminarni rezultati študije indikatorske
vrednosti divjega petelina. Spoznavanje primernosti zgodovinskih in današnjih parametrov gospodarj enja z gozdnimi
ekosistemi bo osnova za ohranjanje habitatske vloge gozdov s prilagojenim gozdnogospodarskim, lovskim in prostorskim
načrtovanjem za razvoj dinamično stabilnih večnamenski h gozdnih ekosistemov in gozdnatih krajin doma in v svetu.
Ključne besede: divji petelin, Tetrao urogallus L., gorski gozd, biotska pestrost, gozdna favna, pretekla raba tal, populacijska dinamika, fluktuacije, ogroženost, Alpe, Slovenija.

Abstract:
čas, M.: Capercaillie in Slovenia - indicator of devastation, use, development and biodiversity of mountain forest
ecosystems. Gozdarski vestnik, No. 10/2001 . ln Slovene with an abstract in English, lit. quot. 76. Translated into English
by dr. Veronika Cankar.
The Capercaillie (Tetrao urogallus L.) in Slovenia is recognized asa sensitive general indicator of man's relation to
nature and to co-natural use of forests and forest lands in mountain and in sub-alpine regions. Research shows the
influences of numerical fluctuations and the endangerment of capercaillie populations in the last 120 years by land use,
devastations, and forest use in the past two centuries after the military measurements obtained by the Austrian Emperor
Joseph (1784). The suitability of habitats is dependent on conservation of natural structures and the poiential biodiversity
of pri mary or secundary forest ecosystems (p < 0,001 ) that contain habitats of ra re and endangered faunal species. This
type of suitable forests in Slovenia are being conserved in some places as confirmed active habitats from 600 to 1.600
m o.s.l.; their share increases linearily with increasing altitudes. Here we represent preliminary results of reseach of the
bioindicatory value of capercaillie. Recognizing the suitability of historical and presen! day para mete rs in forest ecosystem
management will be bas is for conservation of habitats by adaptive forest management, hunting and spac;e planning for the
development of dynamically stable multipurpose forest ecosystems in both our homeland and the world.
Key words: Capercaillie, Tetrao urogal/us L. , mountain forest, biodiversty, forest fauna, past land use, population dynamics,
fluctuations, endangerment, Al ps, Slovenia.

1 DIVJI PETELIN (Tetrao urogal/us L.) IN NJEGOV ŽIVLJENJSKI PROSTOR
CAPERCAILLIE (Tetrao urogal/us L.) AND ITS HABITAT
Divji petelin (Tetrao urogallus LINNE, 1753) je v zadnjih desetletjih ena
najbolj ogroženih ptičjih vrst. Optimum areala ima v območju borealnih
gozdov (tajge) severne Evrazij e, od 50° do 70° zemelj ske širine in v gorskih
gozdovih ostale Evrope (ABRAM 1987). Je največja vrsta iz družine gozdnih
kur (Tetraonidae), težka do 4 kg, južneje lahko tudi do 6 kg. V tajgi se
pojavlja v prostornih , odraslih vrzelastih gozdovih rdečega bora in smreke
z brezo na valovitih ravninskih območj ih z vel iko borovničevja in brusnic,
z mrežasto razporejenimi rastišči (pa ri šč i ) subpopulacij v razdaljah okoli
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• mag. M. Č. , univ. dipl. inž.
gozd, GIS, Večna pot 2, 1000
Lj ubljana, SLO
411

Čas, M.: Divji petelin v Sloveniji - indikator devastacij, rabe, razvoja in biodiverzitete gorskih gozdnih ekosistemov

2 km; gostota je v pozitivni korelaciji z deležem odraslih gozdov (WEGGE
1985, ROLSTAD 1WEGGE 1987).
V podobnih klimatskih pogojih se divji petelin pojavlja tudi v evropskih
visokogorskih masivih (Alpe, Dinaridi, Karpati, Pireneji), kjer so rastišča
razporejena v verigah po grebenih in plastnicah (ADAMIČ 1987, ČAS 1996).
S telemetrije je ugotovljena ugodna struktura gozda z nad 50-odstotnim
deležem odraslih gozdov, z nad 48 do 1OO ha v strnjenih kompleksih okoli
rastišč subpopulacij v s rediš čih zimskih habitatov. Tu živi v odmaknjenih,
mirnih gozdnih krajinah , v še naravnih, presvetljenih vrzelastih strukturah
starih mešanih ali iglastih gozdov z zakisanimi tlemi z veliko jagodičevja
{borovnica, brusnica, malina ipd.), predvsem borovnice (STORCH 1994,
SCHROTH 1995), in z jasami ter pašniki. Zaradi nevarnosti vpliva malih in
srednjih plenilcev je ugodna čim manjša fragmentacija gozda (STORCH
1984, KORCH 1985, ROLSTAD /WEGGE 1989, RANTA 1999), brez »smrtonosnih« žičnih ograj ali napeljav (CATI et al. 1995).
Take vrzelaste strukture, pomembne za ohranjanje biodiverzitete gozdov,
ustvarjajo v nedotaknjenih primarnih ali sef<undarnih gorskih gozdnih ekosistemih naravne fluktuacije (ADAMIČ 1974, ODERLAP 1983, ČAS 1988,
MLINŠEK 1989, KOS 2000, KRYŠTUFEK 2001), ki pa jih človek skuša
»ukrotiti« oziroma se jim izogniti s kratkoročno donosnejšim, sklenjenim
gospodarskim gozdom. Zaradi tega se lahko zgodi, da kljub sonaravnemu
gospodarjenju izginjajo primerne habitatske strukture za nekatere specializirane vrste, kot je divji petelin, če ni nadomestnih življenjskih pogojev (npr.
dovolj velik delež starih gozdov, gozdnih jas in pašnikov ter mir).
V Sloveniji je divji petelin prisoten v alpskem in dinarskem fitoklimatskem
prostoru v predgorskem in gorskem svetu, značilno v gozdovih nad 600 m
nadmorske višine do gozdne meje nad 1.600 m (ADAMIČ 1987, ČAS 1999).
Prvi popis rastišč divjega petelina, ki sta ga izvedla Inštitut za gozdno in lesno
gospodarstvo Slovenije in Lovska zveza Slovenije (LZS) v letih 1979-1986
{Adamič, M.), je evidentiral 510 ra stišč, analize so pokazale navezanost na
severovzhodne in višinske lege gozdov. Nad 1.000 m je bilo 80 % aktivnih
rastišč. Izkazala se je navezanost divjega petelina na presvetljene in mešane
zmesi gozda z iglavci (predvsem na smreko in bukev ter na jelko, macesen
in rdeči bor) s sklepom krošenj okoli 0,7 do 0,8 (ADAMIČ 1987). Podobno
so pokazale raziskave na 99 rastiščih v gospodarskih in nekaj varovalnih
gozdovih na Koroškem (ADAMIČ 1 ČAS , 1993), kjer habitatska primernost
narašča do optimuma pri 71 do 76% zimzelenih iglavcev (smreke) (p < 0.01 ),
z okoli 20 do 26 % mladja (več kot v značilnem pragozdu Abieti-Fagetuma okoli 1O%), s 23 do 26 odstotno pokrovnostjo z borovnica in z 2 do 3 mravljišči
(p < 0.05) (ČAS 1996). Podobno je v bavarskih Alpah s primernim sklepom
krošenj starih gozdov od 0,5 do 0,7 ter z najmanj dvotretjinsko zmesjo iglavcev
{STORCH 1994). Takšne strukture gozdov so pogoj za preživetje v dolgi,
ostri zimi, za zavetje in hrano (popje in iglice) (EIBERLE 1984, STORCH
1994 ). Čez vse leto je za gozdne ku re pomembna prisotnost borovnice in
drugega jagodičevja (popki, cvetovi, listje - larve žuželk, jagode in skrivališče) {STORCH 1994), sploh za hrano beljakovinsko zahtevnega naraščaja
{M I KULETIČ 1984). Tega lahko ogrozi osiromašena biotska pestrost tudi
zaradi pretirane popašenosti ze l iščnega sloja (BAINES et al. 1995).
Adamič (1987) ugotavlja, da je trend številčnosti populacij po letu 1960
močno upadajoč, podobno kot navajajo mnogi viri v Evropi (zaradi klimatskih
nihanj, sušenja jelke in prodiranja s cestami v odmaknjene gozdove). Ugotavlja, da habitat najmočneje propada v robnih območjih nižjih nadmorskih
višin, največ zaradi novih gozdnih cest in preobsežne sečnje starega gozda,
nemira in tudi preteklega lova. To je potrdila tudi raziskava v območju sta412
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bilne populacijske gostote divjega petelina v gospodarskih gozdovih na
Nazarskem, kjer ob habitatsko zadostnem deležu starega gozda skupinsko
postopno gospodarjenje ni moteče (KLADNIK 1981 ). Podoben neposreden
vpliv pa je ugotovljen tudi v kamniških planinah (ŽNIDARŠIČ 1 ČAS 1999)
in na Koroškem (ČAS 1996), kjer izginjajo subpopulacije tudi v območju
povečanega imisijskega vpliva pod inverzijsko plastjo pri okoli 1.1 OO m
zaradi posrednega vpliva propadanja odraslih smrekovih gozdov (ČAS 1
ADAMIČ 1993). Direktnega negativnega vpliva onesnaženega zraka raziskave v Evropi ne zaznavajo.
Za divjega petelina je značilno , da ga lahko opazujemo in sledimo le ob
spomladanskem petju ob parjenju (rastitvi) v jutranjem svitu na rastiščih .
Rastišča so stalne prostorsko opredeljene lokacije vsake subpopulacije. Divji
petelin ima bogato tradicijo priviligiranega lova, ki je v Sloveniji trajal vse do
dogovora LZS o prepovedi leta 1984. Mnogim ljudskim umetnikom je dajal
navdih in se ohranja v ljudskem izročilu kot ponos še ohranjenih gozdov.
Obseg habitata divjega petelina oziroma habitatsko primernih struktur
gozdov in gozdnih krajin v obeh fitoklimatskih območjih se je s spreminjanjem rabe tal in gozdov ter z zaraščanjem pašnikov in razvojem gozdnih
sukcesij v preteklih stoletjih močno spreminjal, od pragozdov do intenzivnega pašništva z malo gozda do današnje gozdne krajine.
Njegov habitat opredeljujejo: (1) ostanki naravnih struktur pragozdnih
oblik mešanih gozdov jelke in bukve s smreko (ERJAVEC 1870), (2) odrasli,
naravno grajeni, še primarni gospodarski ali varovalni gozdovi bukve in jelke
ali bukve (VENGUST 1964) s smreko oziroma z macesnom (ADAMIČ 1987,
ČAS 1996, ŽNIDARŠ I Č 1 ČAS 1999). (3) Njegov habitat so tudi drugotni
borealni tipi gozdov iglavcev (smreka, jelka, macesen, rdeči bor), nastali z
izsekovanjem listavcev ali s sajenjem oziroma z zaraščanjem na opuščenih
pašnikih, npr. na Peci in Smrekovcu (ČAS 1996, ČAS 1 ADAMIČ 1998),
ter (4) presvetljeni iglasti sestoji v degradacijskih sistemih gospodarjenja
(smreka, rdeči bor), predvsem na mali gozdni posesti (paša in steljarjenje)
s procesi zakisovanja tal, sploh na kislih kamninah z veliko borovnice in
mravljišči (npr. na območju od Šmarjete do Strojne na Koroškem sredi
20. stoletja; Lipi Janšek 1995, ustno izročilo) , podobno kot na mali gozdni
posesti v Avstriji (ZEILER 1 GOSSOW 1BREUSS 1999).
V vseh primerih nakazuje divji petelin ohranjenost naravnejših struktur
odraslih, primarnih ali sekundarnih, mešanih ali iglastih gozdov in gozdnih
krajin v odvisnosti od pretekle rabe (ADAMIČ 1987, STORCH 1994, ČAS
1996, 2000, ŽNIDARŠIČ 1ČAS 1999).
V Evropi je divji petelin kot ena najbolje proučenih živalskih vrst dobro
orodje za medsebojno primerjavo in oceno ohranjenosti habitatske vloge in
biodiverzitete borelnih tipov gozdnih ekosistemov in krajin (ANGELSTAM
1999).
Globalno nakazuje odnos č loveka do narave, katerega posledica so
klimatske in habitatske spremembe z izginjanjem redkih vrst rastlin in živali.
Šele odkrivanje dejavnikov ogrožanja habitatov redkih vrst gozdne favne
nam bo omogočilo najti pristope za sonaravne gospodarjenje in rabo gozdnega prostora za ohranjanje bogastva potencialne biodiverzitete narave
in večnamen ske vloge ohranjenih ali revitalizi rajoči h gozdov. Te hipoteze
preučujemo v teh preliminarno predstavljenih raziskavah.
Divjega petelina preučujemo kot hipotetičnega krovnega indikatorja ohranjenosti naravnejših struktur gozdov in pretekle rabe tal oziroma ohranjenosti
potencialne biotske pestrosti gozdnih ekosistemov in gozdnih krajin, še
posebej v gozdnih območjih Abieti-Fagetumov in višje (ČAS 1996, 1999,
ČAS 1ADAMIČ 1998, ČAS 2000).
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2 BIOTSKA PESTROST IN PRIMERNOST STRUKTUR GOZ·
DNIH EKOSISTEMOV V POTENCIALNEM HABITATU DIVJEGA PETELINA V SLOVENIJI
2 BIODIVERSITY AND SUITABILITY OF STRUCTURES OF FOREST
ECOSYSTEMS IN POTENTIAL CAPERCAILLIE HABITATS IN
SLOVENIA
Slovenijo bogati pestrost šestih fitogeografskih območij s primerno pestrostjo gozdnih ekosistemov in krajin (M. WRABER 1969) oziroma različnih
fito- in zoogeografskih območij ali biomov (MATVEJEV 1991 , ROBIČ 1998)
glede na pestro karbonatno in nekarbonatno geološke podlago, orografijo,
klimo in tla. Po popisu gozdov (ZGS 1994) prevladujejo na ras ti šči h gozdnih
združb naslednji tipi tal: rendzine s 50 % površin, rjava pokarbonatna tla
na apnencih in dolomitih s 14 %, evtrična rjava tla s 17% in d istri čna rjava tla
na nekarbonatni matični podlagi s 14 % površin (ELERŠEK 2001 ). Po svoji
biotski pestrosti Slovenijo nekateri avtorji uvrščajo med relativno najbogatejše dežele v Evropi (TARMAN 1992), opozarjajo pa tudi na ogroženost
hipotetično velike, nepoznane biodiverzitete nevretenča~ev (M ršič , N., 1997,
ustno izročilo). Glede na potencialno rastlinstvo obsegajo približno 70 %
celotne površine Slovenije bukovi gozdovi (MARINČEK 1987).
Po raziskavah fitocenologov pripadajo po naravi rastišča tega območja primarnim jelovo- bukovim in bukovo-jelovim gozdnim združbam
{Abieti-Fagetumom) in višje pod gozdno mejo bukovim (Fagetumom) s
primesjo smreke ali macesna ter specifično tudi mešanim smrekovim in
macesnovim. Znanje o izvoru in resničnem deležu naravnih smrekovih
združb v današnji sekundarni gozdni krajini iglastih gozdov v tem visokogorskem in subalpinskem pasu v Sloveniji na primeru Alp za razliko od
ostalih bolj borealnih Alp še ni dokončno (DIACI 1998). S palinološkimi
raziskavami je dokazana bistvena prisotnost smreke v tem prostoru v vsem
postglacialu (v DIACI 1998: ŠERCELJ 1996) in močan antropogen vpliv
na povečan delež v pionirskih sukcesijah gozda na zaraščenih površinah
(WRABER 1960, ODERLAP 1983, ČAS 1988, 1996, v ROBIČ 1998: ŠERCELJ 1996, ROBIČ 1998, DIACI1998, v DIACI1998: ZUPANČIČ 1980 in
DASKOBLER 1998 idr.). V gozdovih vzhodnih A lp je kot primer proučena
karbonatna Peca, kjer se pojavlja smreka skupaj z macesnom ali za njim
na opuščenih pašnikih (ČAS 1988). Zagotovo je smreka kot pionirska in
za divjega petelina habitatsko primerna borealna vrsta v tem subalpinskem pasu obvladovala mrazišča in goličave , nastale iz različnih razlogov
(ujm).
Potencialen habitat divjega petelina v Sloveniji obsega območje predgorske in gorske gozdne krajine štirih različn ih fitogeografskih prostorov,
predalpskega, alpskega, preddinarskega in dinarskega, z dvema popolnoma raznolikima značaj ema razvoja gozda {MLINŠEK 1987, podiplomski
študij, ČAS 1988) oziroma z različno primernostjo habitata divj ega petelina
(ADAMIČ 1987, ČAS 2000).
Življenjsko območje, kjer se je skozi obdobja različne rabe tal in gozdov
v Sloveniji pojavljal divji petelin {MIKULETIČ 1984, ADAMIČ 1987, ČAS
1999), obsegajo različni vegetacijski (višinski) pasovi. Glede na razporeditev
aktivnih in opuščenih rastišč divjega petelina v Sloveniji (ČAS 1999) spadajo v potencialen habitat naslednji vegetacijski pasovi (po Robiču , 1998):
submontanski (predgorski), montanski (gorski), altimontanski (visokogorski)
in deloma še subalpinski vegetacijski pas vrzelastega gozda, torej območje
nad okoli 400 m n. v. do gozdne meje pri okoli 1.700 m. Izven območja
habitata ostajajo planarni in kolinski pas (nižavje, gričevje), višje pa alpinski
414
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pas (nad gozdno mejo - 1,8 % površine Slovenije). Danes je aktivni del
habitata skrčen v višje lege (ADAMIČ 1987, ČAS 1999, 2000), v skrajnih
mejah habitata s še aktivnimi subpopulacijami od 600 do 1.700 m n. v. (ČAS
1999). Okvirno opredeljujemo območje aktivne populacije divjega petelina
med 600 in 1.600 m n. v. (ČAS 1996, 1999), s površino 668.694 ha ali okoli
33% Slovenije (BONČINA, MIKULIČ 1998, ČAS 1999).
V zmernem podnebnem pasu štejemo v to gozdno območje podcono
tajge in mešanih gozdov (ROBIČ 1998) oz. biom iglastih gozdov borealnega
tipa in biom evropskih pretežno listnatih gozdov (MATVEJEV 1991) oziroma
»V listopadne gozdove premaknjeno tajgo« (TARMAN 1992).
Raziskave na drugih področji h gozdarstva v Sloveniji kažejo, da je življenjski prostor divjega petelina pri višjih nadmorskih višinah (ADAM IČ 1987,
ČAS 1999) opredeljen s pri mernejšimi strnjenimi gozdnimi kompleksi in
strukturami gozdov. Večjo primernost prostorsko dobro opredeljuje analiza
gozdnatosti in strukture gozdov iz popisa gozdov po gozdnih odsekih (na
ZGS l. 1995) z nad ?O-odstotno gozdnatostjo v območj u aktivne populacije
in s 46,2 % površin primernih odraslih razvojnih faz (BONČ INA 1 M IKU LIČ
1998). Enako potrjuje raziskava gozdne matice brez en kilometer širokega
pasu od gozdnega roba gozdnih krp v Sloveniji (HLADNIK 1998) z veliko
gozdnatostjo v območju aktivnega dela habitata. Večjo primernost gorskega
območja pot~ uje tudi kartni prikaz večjih gozdnih posestev z večjim deležem
v višjih legah (CE ZGS 2000) s hipotetično naravnejši mi strukturami gozdov
z več odraslih sestojev.

3 &IOTSKA PESTROST IN PRIMERNOST HABITATA DIVJEGA
PETELINA OD PRAGOZDOV DO DANES
3 BIODIVERS ITY AND SUITABI LITY OF CAPERCAILLIE HABITAT
FROM VIRGIN FORESTS TO THE PRESENT
3.1 Pretekla raba in degradacija biotske pestrosti pragozdov
od 11 . do 18. stoletja
3.1 Past land use and degradation of biodiversity of virg in forests
from 11th to the 181h centuries
Z naselitvijo hribovitih predelov današnje gozd nate Slovenije od (11.) 13.
do 15. stoletja so bili pragozdovi avtohtonih jelovo-bukovih in bukovih združb
močno izkrčen i. Zaradi pridobivanja novih kmetijskih in pašnih površin je
bilo izsekanih kar 50% površin {MIHELIČ 1985). Od 14. do 18. stoletja so
bili preostali pragozdovi močno izsekovani za kurjavo in les ter za potrebe
razvijajočega se rudarstva in fužinarstva (oglje) (GRANDA 1985). V času
prve večje krize ob pomanjkanju lesa zaradi skrčen i h in izsekanih gozdov
konec 18. stoletja pa se je z dodatnim pritiskom na gorski gozd pojavilo še
glažutarstvo (pepelika) (GRANDA 1985, JOHANN 1998). V 18. in 19. stoletju so bili gozdovi močno izsekani, spremenjeni v pašnike in hudourniška
območja (MEDVED 1967, ŽUMER 1976, GRANDA 1985, ČAS 1988, 1996,
JOHANN 1998). Ob vedno večj i h potrebah po lesu se je sesul mit o divjini
in brezmejnosti gozdnih bogastev. Naravno grajeni , mešani gozdovi so
se takrat ohranjali le še v najbolj nedostopnih in odmaknjenih legah sredi
pašnikov ali devastiranih gozdov (ERJAVEC 1870).
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3.2 Začetki in razvoj načrtnega gospodarjenja z gozdovi
3.2 Beginings and development of planning management in forests
Spoznanje o produkcijski in okoljski vlogi gozda kot izčrpljivega naravnega vira in o pomanjkanju lesa ter eroziji tal zaradi izsekovanja gozdov
se kaže v prvih uredbah za varovanje in načrtno gospodarjenje z gozdovi.
Začetki organizirane gozdnonadzorne službe za ohranitev gozdov na slovenskih tleh v stari Avstriji segajo v obdobje najbolj intenzivnega ropanja
gozdov, v obdobje razcveta fužinarstva v 16. stoletju (GRANDA 1985) (v
Istri že leta 1452) (ŠIVIC 1940}. Leta 1745 je nato izšla tako imenovana
terezijanska gozdna naredba, ki so jo za vse dežele na slovenskih tleh
(Kranjska, Koroška, štajerska) z več predpisi izpopolnjevali vse do konca
18. stoletja (ŠIVIC 1940). Po zemljiški odvezi leta 1848 je bil leta 1852
sprejet enoten avstrijski državni gozdni zakon za izboljšanje gozdnega
gospodarstva za vse (stare in nove) gozdne posestnike. S prepovedjo paše
koz in ovac v gozdu (SCHEYER 1869) in z odpravo zahteve po pogozdovanju golosekov samo s smreko so se razmere za naravnejši razvoj gozdov
močno izboljšale (MARIN ČEK 1987). Za uveljavljanje zakona je nastala
potreba po gozdnopolicijskem nadzorstvu, ki j e v letih 1870-1872 privedla
do prve sistematizacije gozdnih nadzornikov pri večini deželnih vlad in
leta 1874 do namestitve gozdarskih upraviteljev na večji h posestvih (nad
1.000 ha) (ŠIVIC 1 940). Nastajali so novi predpisi in priporočila za ustavitev uni čeva nj gozdov in za umno gospodarjenje, npr. Navad, kako naj
ravnajo posamezni kmetje in cele soseske z gozdom, napisan v slovenščini
(SCHEYER 1869).
Vzporedno j e doživljala razvoj gozdarska stroka, ki je izpopolnjevala za
takratni čas »sodoben« koncept gojenja gozdov s pospeševanjem gospodarsko donosnejših vrst iglavcev, predvsem smreke in jelke (WESSELY
1853, MLINŠEK 1954), in omejevala pašo v gozdu (Arhiv Slovenije, Koroška
1920, gozdarstvo). lglavce je pospeševala z izsekovanjem avtohtonih vrst
listavcev (bukve) ali na večjih posestvih po nače l u trajnih donosov s pogozdovanji s smreko z znanim golosečnim načinom površinskega gospodarjenja
po prostorskem redu v 100-letnih ciklih (fratarjenje) za čim večji prirastek lesa
v gozdu oz. t. i. maksimalne zemljiške rente (MLINŠEK 1954, M I KLAVŽI Č
1961 , MEDVED 1967, ŽUMER 1976, MAR INČEK 1987, ČAS 1979, 1988,
1996).
Z razvojem žagarstva in trgovine z lesom v 19. stoletju, sploh po zemljiški odvezi leta 1848, se je s svobodno trgovino in z narašča nj em cen
lesa op u ščal o pašništvo in še bolj pospeševa lo smreko (MEDVED 1967,
JOHANN 1998). V visokogorj u je bil ta proces opuščanja in zarašča nj a
pašnikov in pogozdovanj z iglavci zarad i odhajanja poceni delovne sile
hlapcev in dekel z velikih gorskih kmetij v doline za zaslužkom sploh izrazit,
npr. na Koroškem (MEDVED 1967, ČAS 1988, 1996). V gospodarskih krizah
se j e ob visokih davkih in ob nastanku Avstro-Ogrske sredi 2. polovice 19.
stoletja pritisk na gozd še povečal. Kljub majhni gozdnatosti se je sekalo
vsepovsod , kjer se je les še dal spraviti v denar (ERJAVEC 1870), tudi
v prej varovalnih gozdovih (ČAS 1988, 1996, F. Sgerm 1995, ustno izročil o). Nastala so velika hudourniška območja s katastrofalnimi ujmami, npr.
na Peci (ČAS 1988). Po drugi strani pa so se zarašča li obsežni pašniki
(MEDVED 1967, ČAS 1988), kar potrjujejo arhivski podatki (WESSELY
1853, ŽUMER 1976). Območja preredčenih in devastiranih mešanih gozdov
in opuščenih pašnikov so se postopoma pričel a spreminjati v stabilnejše
krajine in gospodarsko donosnejše iglaste gozdove.
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Med obema vojnama so bili razvijajoči se gozdovi v bolj dostopnih legah
zopet močno izsekovani (REBOLJ 1940), velikokrat do premera debel samo
pet (5) col (12 cm) (inž. F. Sgerm, ustno izročilo 1995, ČAS 1988, 1996).
Nadaljevalo se je preteklo večstoletno izsekovanje listavcev kot manjvrednih vrst. V odmaknjenem gorskem svetu so nedotaknjeni odrašča li iglasti
gozdovi, nastajale so obširne labilne monokulture iglavcev in borealne
krajine. Poleg degradacije gozdnih tal in slabega naravnega pomlajevanja (kopičenje surovega humusa in zakisovanje) je bila v teh enomernih
monokulturah iglavcev močno osiromašena biotska pestrost rastlinskih in
živalc;kih vrst, npr. ptic (GREGORI 1974), pogoste pa so bile uničujoče
gradacije žuželk, predvsem podlubnikov (TITOVŠEK 1994), bolezni (npr.
smrekova rdeča trohnoba na za raščen i h pašnikih) in ujme (vetrolomi in
snegolomi). Vse te naravne ujme so smrekove monokulture vrzelasto razre d č i le v stabilnejše, habitatsko primernejše strukture. Narava je zače l a
sama postopoma vzpostavljati biotsko pestrejše in stabilnejše strukture
gozdnih ekosistemov.

3.3 Razvoj sonaravnega gospodarjenja za izboljšanje biodiverzitete in večnamenske vloge gozdov po letu 1948
3.3 Development of co-natural management for improvement of
biodiversity and multipurpose role of forests after 1948
Poleg številnih fluktuacij se je kot v vseh gozdovih še posebej v gospodarsko dozorevajočih labilnih monokulturah iglavcev po 2. svetovni vojni
pojavil problem propadanja jelke ter izginjanja naravnega mladja zaradi
degradacije tal in obžiranja zaradi preštevilne velike rastlinojede divjadi. S
povojno prepovedjo paše in reje koz ter steljarjenja v gozdovih Jugoslavije
in z ekološko usmerjenim zakonom o gozdovih in gozdarstvu, upoštevajoč
rastišča, je s prepovedjo golosečenj po letu 1948 s pomočjo gozdnega
sklada sledilo obdobje n ačrtn e revitalizacije naravnejših struktur in samoumevnega povečevanja biotske pestrosti degradiranih gozdov (MLINŠEK
1998). Z znanim, t. i. kozjim zakonom, so po vsej Jugoslaviji odstranili okoli
6 milijonov koz (Mlinšek 2001, ustno izročilo). Obširna devastirana neplodna
erozijska in hudourniška območja je zopet zarasel naraven gozd.
Pri iskanju najprimernejših ukrepov za obnovo gozdov pa so se v Sloveniji
pojavljale razli čne strokovne struje (Mlinšek 2001, ustno izročilo) , podobno
kot v vsem alpskem prostoru (OTI 1998).
V močno degradiranih, zakisanih in labilnih smekovih monokulturah so
načrtovali celo apnenje gozdov ter direktne premene (konverzije) z gospodarsko in ekosistemsko stabilnejšimi avtohtonimi listavci (MIKLAVŽIČ 1961 ),
npr. na Pohorju (MLINŠEK 1954, Mlinšek 2001, ustno izročilo). Po drugi
strani se je v praksi še marsikje nadaljevala inercija izsekovanja listavcev.
V gospodarsko manj donosnih gozdovih bukve ali drugih listavcev so se
ponekod pojavljale direktne premene v iglaste sestoje, predvsem smreke
(M I KLAVŽIČ 1961 ). Vzporedno so potekala prizadevanja za zmernejšo pot
sanacije ter revitalizacije naravnejših struktur in potencialne biotske pestrosti
gozdov z zakonskim uvajanjem načrtneg a strokovnega sonaravnega dela
v gozdarstvo in gojenja večnamenskega gozda z nego (MLINŠEK 1968). V
najbolj degradiranih smrekovih monukulturah se je zače lo ponekod z nego
načrtno vračanj e avtohtonih listavcev, mestoma pa se jih je celo podsajevalo,
npr. bukev na Mislinjskem Pohorju (MLINŠEK 1954, ČAS 1979, KECMAN
2001 ).
V skladu z možnostmi se je v gozdarstvu poskušalo načrtno upoštevati
zakonitosti racionalnega naravnega razvoja gozdov na osnovi rast iščn i h
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danosti (razvoj fitocenologije). Cilj so postali gozdovi, podobni združbam,
nastalih v harmoniji z naravo, brez priviligiranja ukrepov za katerokoli posamezno rastlinsko ali živalsko vrsto. Začel se je počasen in za človeško
življenj e dolgotrajen proces revitalizacije naravnejših zgradb in večje biotske pestrosti gozdov. Postopno so se povečale lesne zaloge in stabilnost
gozdov. Vračanje in razvoj naravnejšega gozda najbolje od raža razmerj e
razvojnih faz gozda, ki se je od leta 1945 povečalo z le 50-odstotnega
deleža površin odraščajočih in odraslih gozdov na okoli 85-90 % leta 2000
(M linšek 2001, pisni vir).
Ohranjanje večna m e n ske vloge gozdov ter težnja k stabilni potencialni
(naravni) biotski pestrosti gozdov (ČAS 1ADAM IČ 1998, DIACI2000, ČAS
1996, 2000) se v slovenskem gozdarstvu že od leta 1948 vse bolj organsko vgrajuje v sistem gozdnogospodarskega n ačrtovanja in ukrepanja na
zakonskih osnovah (Zakon o gozdovih Slovenije, 1993, Program razvoja
gozdov, 1996, Zakon o ohranjanju narave, 1999, Pravilnik o varstvu gozdov,
2000).

4 OGROŽENOST HABITATSKE VLOGE GOZDOV IN ZAKONSKE OSNOVE ZA VARSTVO
4 ENDANG ERMENT OF HABITAT ROLE OF FORESTS AND LEGAL
BASIS FOR PROTECTI ON

Slika 1: Divji petelin v drugotnih
smrekovih gozdovih na Smrekovcu (1.684 m) (foto: D. Kljajič)
Figure 1: Capercaillie (Te tra o urogallus L.) in secondary Norway

spruce forests on Mt. Smrekovec
(1.684 m) (photo: D. Kljajič)
4 18

Kakor povsod v Evropi in v svetu se tudi v Sloveniji v zadnjih desetletjih
oži prostor naravno graj enih in manj obljudenih gozdov, tudi v še odmaknjenih sekundarnih gozdnih krajinah v gorskih predelih. Človek se širi s svojimi
dejavnostmi in negativnimi vplivi v še ohranjene predele gospodarskih ali
varovalnih gozdov in gozdnih krajin s posameznimi pašniki na različne
načine in z vseh strani. Primernost habitatske vloge kot sestavine naravne
dediščine in mnogonamenskega gozda je ogrožena (ČAS 1ADAMIČ 1998).
Ogroženost je odraz velike občutljivosti gozdne favne na spremenjeno okolje
(umetno okolj e) v primerjavi z nekoč ; na prehodu »nenaravnega« stanja v
nek nov vračajoč gozd (ČAS 2000, Mlinšek 2001, pisni vir).
Govorimo o ogroženosti habitatov redkih vrst gozdne favne oziroma
ogroženosti potencialne biotske pestrosti gozdov. V raziskavah gorskega
gozda kot hipotetičnega krovnega indikatorja teh sprememb vse bolj prepoznavama divjega petelina (ADAMIČ 1987, ČAS 1ADAMIČ 1998, ANGELSTAM 1999, ČAS 1999, 2000, 2001).
številčnost populacij divjega petelina kot ene najbolj ogrožen ih vrst
gozdne favne v Evropi v zadnjih desetletjih strmo upada, sploh po letu 1970
(ADAM I Č 1987, LINDEN 1989, RANTA 1999), v gorskem svetu Slovenije
od roba habitatov na nižjih nadmorskih višinah navzgor (MIKULETIČ 1984,
ADAM I Č 1987, ČAS 1996, 1999,2000, 2001).
Zavedanje o ogroženosti živalskih vrst zaradi človekovih nepremišljenih
posegov v okolje se v Sloveniji odraža v rdečih seznamih že izpred 20 let
(BRELIH 1GREGORI1980).
Dejansko stanje ogroženosti habitatov gozdne favne v Sloveniji odseva
Rdeči seznam ogroženih vrst oz. Uredba o varovanju redkih in ogroženih
vrst (Ur. l. RS, 1993/57), ki se bo dopolnila pod okriljem Ministrstva za okolje
in prostor v letu 2002. Govorimo o slabšanju primernosti habitatov in o
og roženi biotske pestrosti na krajinski, ekosistemski, vrstni in genetski ravni
narave (ANKO 2000).
V zadnjem desetletju so bile v svetu in Evropi sprejete številne mednarodne konvencij e in direktive za ohranjanje biotske pestrosti, habitatske
vloge ter trajnostnega razvoj a gozdnih ekosistemov, čemu r se pred vstopom
GozdV 59 (2001) 10

Slika 2: Gorski gozd: star, biotsko osiromašen in labilen sekundarni smrekov
sestoj na za raščenem pašniku v Osenci na Peci, tudi primeren habitat divjega
petelina (foto: M. čas)
Figure 2: Mountain forest - old, biodiversically poor and labile secundary
Norway spruce stand on overgrown pastures in Osenca on Mt. Peca- a capercaillie habitat, too (photo: M. Cas)

v EU strateško prilagajamo tudi v Sloveniji z usklajevanjem številnih zakonov
(VIDIC 2001 ).
Načela konvencije o biotski pestrosti iz Ria (1992) in evropske konvencije
o trajnostnem razvoju gozdov in ohranjanju biotske pestrosti iz Helsinkov
(1993) so vključena v Program razvoja gozdov Slovenije (Ur. l. RS, 14/1996)
(PAPEŽ 1PER UŠ EK 1KOS 1997).

Slika 3: Rastišče divjega petelina
in ohranjena naravne strukture
gorskega bukovo- jelovega gozdnega ekosistema na trajnih gozdnih tleh na Beli peči ob Smrekovcu (foto: M. čas)
Figure 3: The capercaillie lek and
conservation of natural structures in the mountain fir-bech forest
ecosystem on permanent forest
soils on the Bela Peč near Mt.
Smrekovec (photo: M. Cas)

5 FLUKTUACIJE GOZDNATOSTI, STRUKTUR IN BIOTSKE
PESTROSTI GOZDOV
5 FLUCTUATIONS OF WOODINESS, STRUCTURES AND BIODIVERSITY OF FORESTS

5.1 Gozdovi v vzhodnih Alpah v zadnjih 210 letih

5.1 Forests in the East Al ps in past 21 O years
(,

5.1.1 Raba tal in gozdov v raziskovalnem območju v obdobju
1784-1787
5.1.1 Land and forest use in research area during 1784-1787
Raziskave pretekle rabe tal in gozdnatosti na slovenskih tleh iz arhivskih
podatkov in kart na primeru raziskovalnega območja vzhodnih Karavank in
vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alp (ČAS 1996) so pokazale močno devastacijo in degradacijo prvobitnih gozdnih ekosistemov in krajin. Analize gozdnatosti na osnovi vojaških kart jožefinskih meritev izpred 210 let (1784-1787)
(Arhiv Slovenije) so v raziskovalnem območju karbonatne Pece (2.126 m) in
nekarbonatnega Smrekovca (1.684 m) na površini opredeljenega območja s 30.928 ha pokazale le 24,5-odstotno gozdnatost, danes pa je
gozdnatost območja SO-odstotna, torej za 55,5 % večja (ČAS 1996,
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ČAS 1ADAMIČ 1998). Nekdanje višinske pašnike so zarasli smrekovi in
macesnovo-smrekovi gozdovi (ČAS 1988, 1996).

5.1.2 Razvoj gozdov v vzhodnih Alpah od konca 18. stoletja do
danes
5.1.2 Development of forests in the East Alps from end of the 181h
century to today

Gozdnatost na primeru katastrske občine (k. o.) Topla (1.345 ha) na Peci
se je od obdobja 1784-1787 do leta 1995 povečala z 11 na 67 %, torej za
56 % površin (ČAS 1988, 1991 , 1996). Delež pašnih površin se je kljub
današnji kmetijski dejavnosti na petih kmetijah zmanjšal z 71 % na 6 %,
torej za 65 %. Razlika sprememb izhaja iz obravnave deleža neplodnega
(skalovja, travišča in rušje nad gozdno mejo), ki ga je v območju dejansko
okoli 12 %. Delež polj (njiv in travnikov) je ostal nespremenjen, okoli 5 do

6%.
Po letu 1960 se ugotavlja zaustavljeno zaraščanje gorskih pašnikov
(ŽUMER 1976), kar se potrjuje v omenjenih raziskavah na model nem območju katastrske občine Topla na Peci na Koroškem (ČAS 1988, 1991 ). Zaraščanje z gozdom, potencialnim habitatom divjega petelina, je takrat doseglo
prostorske meje.

5.2 Divji petelin kot indikator devastacij , rabe in razvoja
gozdov
5.2 Capercaillie as indicator of devastation, use, and development
of forests
5.2.1 Fluktuacije in trendi populacijske gostote divjega petelina
kot odraz spreminjanja gozdnatosti in obsega primernega
habitata
5.2.1 Fluctuations and trends in the population density of capercaillie as a
reflection of changes in the woodness and size of habitats

Zgodovinski viri navajajo, da je bil divji petelin okoli leta 1800 v našem
prostoru zelo redek ali neznan (ADAMIČ 1987). Zapisi iz tistega obdobja
navajajo, da je bil v naših krajih prisoten le v odmaknjenih višinskih gozdovih
(ERJAVEC 1870). V Gorskem Kotarju s podobno zgodovino devastacij
gozdov, kjer je divji petelin danes prav tako ogrožen, je bil sredi 19. stoletja
naveden kot zelo redka vrsta (v ALEN 2001: ETTINGER 1857). Vse to
potrjuje rezultate raziskav o takratni mali gozdnatosti in veliki fragmentaciji
gozda v gorskem prostoru (ČAS 1 ADAMIČ 1998). Spoznavamo vzroke
majhnega obsega viabilnega habitata ter posledično nizke populacijske
gostote v 19. stoletju (ADAMIČ 1974, ČAS 1996).
P roučevanj e fluktuacij populacijske gostote divjega petelina na osnovi
obstoječe lovske statistike odstrela v treh različnih državnih tvorbah na slovenskih tleh po letu 1874 (Kranjska dežela po letu 1974, Dravska banovina
po letu 1920, Slovenija po letu /1945/ 1953) (ADAMIČ 1974, ČAS 1996)
do prepovedi lova leta 1984 (dogovor LZS) in na osnovi spomladanskega
štetja na rastiščih na Koroškem (Mežiška dolina) od leta 1961 do 1995, je
odkrilo v Evropi še neznane 27-letne nihaje (ČAS 1996). V Skandinaviji so
znani le 6-7-letni ciklusi (RANTA 1999), na južnem robu alpskega habitata
v severni Italiji pa nestalne fluktuacije (CATTADORI, HUDSON 2000). Na
osnovi analize trendov ugotavljamo, da se je velikost populacije v Sloveniji
višala do stati stično ugotovljenega maksimuma leta 1933 in nato upadala
420
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(ČAS 1996). To potrjujejo tudi raziskave o progresivni rasti populacije v
obdobju 1BB0-1913 (ADAMIČ 1974, 19B7). Zadnji znani optimum populacijske gostote divjega petelina je bil ugotovljen leta 1961, minimum pa 19B2
(ČAS 1996), kar se potrjuje s trendi v Evropi (LINDEN 19B9). V zadnjem
raziskovalnem obdobju pa ugotavljajo Skandinavci (Finska) neizrazite upadajoče fluktuacije populacijskih gostot gozdnih kur in izgubljeni zadnji ciklus
po letu 1990. Vzroke pripisujejo zunanjim vplivom zaradi vse večje fragmentacije gozda in povečanega ter neustaljenega vpliva plenilcev (RANTA
1999).
Ugotovljeno fluktuacija divjega petelina v proučevanem 120-letnem obdobju v Sloveniji si razlagamo s trendi spreminjanja obsega in strukture gozdov
v raziskovalnem območju v vzhodnih Alpah, na Peci in Smrekovcu (ČAS
1996). Zaraščanje in pogozdovanje obsežnih opuščenih višinskih pašnikov
v malogozdni alpski pašni krajini z iglavci po zemljiški odvezi leta 1B4B in
razvoj obsežnih habitatsko primernih, od ujm vrzelastih, odraslih gozdov
{debeljakov) po okoli B51etih so dosegli prostorske meje okoli leta 1933, kar
se odraža v maksim umu populacijske gostote divjega petelina. To potrjujejo
tudi številni podatki z začetka 20. stoletja o pojavu velikega črnega ptiča
na obrobju habitata, celo pod 600 m nadmorske višine, npr. v degradiranih
steljarjenih gozdovih rdečega bora in vresja na Golovcu in na Orlah pri
Ljubljani, kjer so že okrog leta 1914 streljali letno od B do 12 petelinov,
ter v Zasavju (v ADAMIČ 19B7: LOKAR 1914 in ARHAR 1934). Za tem
obdobjem je prišlo do dozoreva nja gozdov in do golosečnega izkoriščanja
gospodarsko dozorelih sestojev in s tem do ponovnega ože nja habitata. Po
letu 194B, sploh pa po letu 1960, je nastopilo obdobje ekspanzije gradenj
gozdnih prometnic in intenzivnega gozdarstva s pozitivnim prebiralnim
redčenjem in nego ter ponekod obsežnih pomladitvenih (robnih) sečenj v
prej zaprtih odmaknjenih gozdnih območjih . Prišlo je do postopne razgradnje
naravnejših struktur starih gozdov, intenzivnejše rabe in nemira v habitatu
divjega petelina te rta ko do upadanja številčnosti populacij (ADAMIČ 19B7,
ČAS 1996).
"Volumen gozda je ostal za habitat divjega petelina V'~ad njih treh desetletjih enako primeren (ŽUMER 1976, ČAS 19BB), kar na osnovi upadanja
števil čnosti divjega petelina pomeni, da so se poslabšali ali spremenili
neki drugi, habitatski ali medpopulacijski pogoji. Potrjuje se hipoteza o
negativnem vplivu človeka z ekstenzivnim gospodarjenjem z višinskimi
gozdovi.
5.2.2 Razporeditev rastišč divjega petelina v odnosu do hipotetično
boljše ohranjenosti naravnejših struktur in potencialne biotske
pestrosti gozdnih ekosistemov na trajnih gozdnih tleh

5.2.2 Distribution of capercaillie leks in relation to hypotetical better
conservation of natural structures and potential biodiversity of forest
ecosystems on permanent forest soils
Prostorska analiza razporeditve rastišč divjega petelina v današnji habitatsko primerni BO-odstotni gozdni krajini z dovolj velikim deležem odraslih
gozdov (nad 60 %) na Peci (2.126 m) in Smrekovcu (1 .6B4 m) (ČAS 1996,
ČAS 1 ADAMIČ 199B) je pokazala, da so rastišča v primerjavi lokacij in
razdalj med rastišči statistično značilno (p < 0,001) vezana na trajne gozdne
površine ostankov nekdanjih avtohtonih bukovo-jelovih gozdov oziroma na
trajna gozdna tla (grafikon 1). Razdalje med centri rastišč subpopulacij v
današnji gozdni krajini so na površini z R = 500 m pri BO-odstotni gozdnatosti
nekdanjega gozda okoli 500 m, pri O-odstotni gozdnatosti nekdanjega gozda
GozdV 59 12001) 10
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Grafikon 1: Linearna korelacija
med povp reč n imi razdaljami do
dveh najbližjih rastišč divjega petelina in deležem trajnih gozdnih
površin na rastiščih (R = 500 m,
78,5 ha) med letoma 1784-1787
na Smrekovcu in Peci leta 1995
(ČAS 1ADAMIČ 1998)
Graph 1· Linear correlation
between average distances to
two nearest Capercaillie Tetrao
urogallus /eks and the proportion
offorested area on habitats (R =
500 m; 78,5 ha) on Smrekovec
and Peca mountain in 1995 (ČAS
1ADAMIČ 1998)

smreKovec in Peca: n = 56, r =- 0.551, p < 0,001
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(zarašče n pašnik) pa okoli 1.800 m. Sorodne raziskave v svetu še niso
bile izvedene. V raziskavi potrjena ideja pa dobiva smiselno podkrepitev
v pro u čeva nj u dolžin letnih migracij divj ega petelina v tajgi v pragozdu
P eča ra pod Uralom v primerjavi z intenzivno gospodarjenimi, degradiranimi
skandinavskimi gozdovi, kjer so razdalje prav tako večje (BEŠKAREV et
al. 1995).
H ipotetično štejemo divjega petelina za indikatorja večje potencialne
biotske pestrosti oziroma večje primernosti habitata v gozdnih tipih na trajnih
gozdnih tleh kot v gozdovih drugotnih sukcesij na za raščenih pašnikih. S
to idejo smo zastavili interdisciplinarno raziskavo in povabili k sodelovanju
tudi biologe. V CRP-projektu (1998-2000) (ADAMIČ 1 ČAS) smo prouče
vali ohranjenost biotske pestrosti in primernosti habitatov razli čnih skupin
gozdne favne v značiln ih gozdnih tipih glede na preteklo rabo tal na izbranih
rastiščih divjega petelina (ČAS 2000).

6 TRENUTNE RAZISKAVE HABITATA DIVJEGA PETELINA
V SLOVENIJI
6 MOMENTARY INVESTIGATION OF CAPERCAILLIE HABITAT IN
SLOVENIA
Predstavljene so prve splošne ugotovitve raziskave, ki je potekala v sklopu
CRP- gozd projekta (1998-2000) Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih
prostoživečih živali v Sloveniji (ADAMIČ, M.), v podprojektu »gozdne ku re«
(ČAS, M.). Projekt je bil financiran od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (MKGP), Ministrstva za znanost in tehnologijo (MZT) in smo ga
izvajali na GIS v sodelovanj u z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS), Lovsko
zvezo Slovenije (LZS) in Skupnostjo gojitvenih lovišč (GL) s sofinanciranjem
Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Uprave za varstvo narave.

Slika 4: Samica gozdnega jereba
(Bonasa bonasia) na gozdni cesti
na planini Ter nad Ljubnim (Mozirske planine) (foto: M. Cerar)
Figure 4: The hen of Bonasa
bonasia on a forest road in
the Ter mountain above Ljubno
(Mozirje Mt.) (photo: M. Cerar)

6.1 Prostorska ogroženost populacije divjega petelina v
Sloveniji v letih 1998-2000
6.1 Space endangerment of capercaillie populations in Slovenia
from 1998-2000
V letih 1998-2000 smo p roučevali popu lacijsko gostoto in prostorsko
ogroženost habitata divjega petelina v Sloveniji (ČAS 1999, 2000, 2001).
Pri popisu številčnosti subpopulacij s popisnimi obrazci v zgodnjih jutranjih
urah ob spomladanski rastitvi na rastišč i h je sodelovalo okoli 470 gozdarjev
in lovcev, ki so s požrtvovalnim sodelovanjem od l očiln o pripomogli k izvedbi
projekta. V aktiv nem habitatu v Sloveniji, ki obsega 22 % njene površine,
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Karta: Delne populacijske gostote (ptic/km 2 ) in prostorska ogroženost divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v lovsko upravnih
(LD, GL) Slovenije leta 1998 (Legenda- stopnje ogroženosti rastišč: rdeča/opuščeno- O, rumenalpropadajoče
- do 0,09, svetlo zelena/rahlo aktivno- do 0,29, do 0,59, do 0,89, do 1,19, do temno zeleno/optimalno- do1,49, belo/
meje LD, GL) (Čas, Kralj, Tavčar, GIS, 1999)
Map: Partial population densities (bird/km 2) and spatial endangerment of capercaillie (Tetrao urogallus L.) in hunting
association (HA) areas of Slovenia in 1998 (Legend - degress of endangerment: red/abandon -O, yellow/in dec/ine -to
0.09, slightly green/ slightly active- to 0.29, to 0.59, to 0.89, to 1.19, to dark green/supremely active, white/HA borders)
(Čas, Kralj, Tavčar, Slovenia Forestry Institute, 1999)
območjih

je bilo ugotovljeno 601 rasti šče divjega petelina, od tega je aktivnih le še
48 %. V alpskem prostoru, ki obsega 80% habitata, je aktivnih le še 50%
rastišč, v dinarskem prostoru pa samo še 35 % ali le še okoli 8 % od vseh
aktivnih petelinov v Sloveniji. Na vseh rastiščih je bilo naštetih 477 aktivnih
petelinov. Največja populacijska gostota je bila ugotovljena v Zgornji Mežiški
dolini, na Peci in Smrekovcu (ČAS 1999, 2000), najbolj ogrožena pa je v
robnih območj i h predgorske in gorske gozdne krajine (Snežnik, Zasavje,
Polhograjski Dolomiti, Idrijsko, Pohorje Kozjak) (karta).
Analiza je pokazala, da se delež aktivnih rastišč zmanjšuje linearno s
padanjem po 200-metrskih viši nskih pasovih od optimuma v gozdovih med
1.400 in 1.600 m (70% aktivnih rastišč), kjer je n ajvečja populacijska gostota
6,5 ptic/km 2 , do najmanjšega deleža aktivnih rastišč (16 %) med 600 in 800
m (grafikoni 1, 2, 3, 4) (ČAS 1999, 2000). Nekdanja nižje ležeča rastišča,
med 400 in 600 m, pa so propadla in se ne spremljajo več . Jedro populacijske gostote v višjih legah nakazuj e večjo ohranjenost naravnejših struktur
(odraslih) gozdov in primernejše rabo gozdnega prostora z manj nemira.
Enako se z naraščanjem po višinskih pasovih v zadnjih 151etih po prvem
popisu rastišč v letih 1979-1986 (ADAM IČ 1987) opaža linearno zmanjševanje deleža opuščenih rastišč (ČAS 1999, 2000). S tem se potrjuje hipoteza
o ogroženosti in oženju habitata divjega petelina od nižjih nadmorskih višin
v robnih območji h .
V zadnjih 15 letih se je delež aktivnih rastišč divjega petelina zmanj šal
za 31 %, kar kaže na hitro slabšanje habitatskih razmer. Od obdobja
1984-1986 (ADAM IČ 1986) do 1998-2000 (ČAS 2000) se na osnovi 92
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Grafikon 2: Razporeditev in
aktivnost rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) po
200-metrskih višinskih pasovih v
Sloveniji leta 1998
Graph 2: Distribution and lek
activity ofcapercaillie (Tetrao urogallus L.) by 200 m - altitude
zones in Slovenia 1998
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propadajočih rastišč (v letu 2000) razpozna največje ogrožanje subpopulacij zaradi ekspanzije neusmerjenega gorskega turizma, nato preobsežnih
sečenj starega gozda in preštevilnih plenilcev. Divjega petelina ogroža

80

Grafikon 3: Delež (%) aktivnih
rastišč divjega petelina (Tetrao
urogallus L.) po 200-metrskih
višinskih pasovih v Sloveniji leta
1998
Graph 3: Active /eks of capercaillie (Tetrao urogallus L.)
expressed as a percentage by
200 m - altitude zones in Slovenia in 1998
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gospodarjenje v gozdu v času prezimovanja in obdobja rastitve, gnezdenja
in odraščanja naraščaja (kebčkov) spomladi in zgodaj poleti (okvirno od
15. 2. do 1O. 7 .). Močno se je povečal negativen vpliv zaradi nekontrolirane
paše ovac in žičnih ograj, od ločilno pa zaradi zaraščanja zadnjih pašnikov
ter zaradi nemira in nabiralništva jagodičevja v gozdni krajini.
Grafikon 4: Razporeditev delnih
populacijskih gostot divjega petelina (Tetrao uroga/Jus L.) v Sloveniji leta 1998 na površinah v
gozdovih po 200-metrskih višinskih pasovih
Graph 4: Distribution of partial
capercaillie (Tetrao urogallus L.)
population densities in Slovenia
in 1998 in forest areas by 200m
- altitude zones
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6.2 Prvi izsledki analize habitatov subpopulacij divjega
petelina v Sloveniji
6.2 First results of analyses of capercaillie subpopulations habitats
in Slovenia
V tem delu raziskave smo z gozdarji na ZGS popisali habitatske strukture
in razmere okoli 430 rastišč divjega petelina na površinah v polmerih domovalnih teritorijev (R =300m). Za vsako rastišče smo popisali 144 parametrov,
ki jih statistično obdelujemo. Rezultati bodo osnova za postavitev smernic
za prilagojeno gozdnogospodarsko, lovsko in prostorsko načrtovanje, za
ohranjanje primernih habitatov v stratumih ogroženosti. Prvi rezultati žrl
kažejo zanimive potrditve dokazanih in nedokazanih dejavnikov ogrožari]'a
(ČAS 2000). Tako na aktivnih rastiščih zaznavamo veliko gozdnatost, prisotnost gozdnih jas ali pašnikov, bistveno večji delež debeljakov, od mrle lesne
biomase, dupel, več jagodičevja, večja je bližina gozdnih jas in pašnikov.
Negativen je vpliv zarašča nja jas (kar 61 %površin jas in pašnikov je v zaraščanju, največ v dinarskem prostoru). Pomembna je ugotovitev o popolnoma
drugačnem značaju razvoja alpskega ali dinarskega gozdnega ekosistema
in krajine oziroma primernosti habitata. V alpskem prostoru se habitatsko
primerne vrzeli s podrastja jagodičevja v odraslih, gospodarskih, mešanih
ali iglastih gozdovih s smreko in bukvijo počasi zaraščajo, v dinarskem
jelovo-bukovem gozdu s smreko pa jih takoj zapolni sloj mladovja.
Primerne strukture habitata v dinarskem prostoru bi lahko zagotovili le,
če bi prepustili razvoj gozda do starih vrzelastih struktur in ohranjali dovolj
površin pašnikov in jas, ki izginjajo. V tem smislu se v gospodarskih gozdovih
v gozdnih krajinah poleg negativnih vplivov gospodarjenja s premladimi
ali pregostimi sestoji kažejo tudi pozitivni učinki presek gozdnih cest kot
habitatsko neobhodno potrebnih pašnih ali stopničastih struktur gozda (npr.
poleg divjega petelina tudi za gozdnega jereba).

6.3 Potek raziskav biotske pestrosti gozdne favne na rastiščih
divjega petelina v vzhodnih Alpah
6.3 Research of biodiversity of forest fauna on the capercaillie
le ks in the East Al ps
Raziskava bioindikacijske vloge divjega petelina za ugotavljanje hipoteohranjenosti biotske pestrosti gozdne favne na trajnih gozdnih
tleh (ČAS 1996, 2000, ČAS 1ADAMIČ 1998) oziroma ohranjenosti naravnih
struktur primarnih ali sekundarnih gozdnih ekosistemov v alpskem prostoru
je potekala na devetih značiln i h rastiščih v vzhodnih Karavankah (karbonatna Peca in Olševa) in vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alpah (nekarbonaten Smrekovec) na Koroškem in štajerskem. To raziskavo smo interdisciplinarno zastavili z zunanjimi sodelavci, predvsem z biologi in gozdarji.
V različno ohranjenih gozdnih tipih glede na preteklo rabo tal in razvoj
gozdnih ekosistemov so bile v primernih habitatih na aktivnih rasti ščih divjega petelina proučevane nekatere značil ne skupine gozdne favne , in sicer:
strige, deževniki in hrošči od nevretenčarjev ter ptiči, netopirji, mali sesalci
in veliki sesalci (pilotska študija sledi) od vretenčarjev (ČAS 2000).
Prve analize nakazujejo potrditev hi poteze ohranjenosti večje potencialne
biotske pestrosti in gostote vrst pri nevretenča rj ih na trajnih gozdnih tleh
(npr. strig in h roščev ; Carabus auronitens (zlatikasti krešič) , Co/osoma
sychophanta (muškatnik) ter vpliva na razporeditev rastiš č divjega petelina
(ČAS 2000, DROVENIK 1ČAS 2000, KOS et al. 2000, KOS 1GRGIČ 2001 ,
tično večje
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DROVENIK 2001 ). Pri vretenčarjih ugotavljamo večjo biotsko pestrost v
odvisnosti od struktur sekundarnih gozdov, ne pa krajin (ČAS 2000, JANŽEKOVIČ 1 ČAS 2001 ).
Opazovanja v sklopu raziskav vpliva biotske pestrosti gozdne favne na
rastiščih divjega petelina na Koroškem so pokazala tudi na vpliv večjih
plenilskih vrst divjadi , npr. risa, ki je v območju redek, a dober zasledovalec
(pleni lec) na zimovališči h divjega petelina (DRETNIK 1 ZUPANC 1 ČAS
2000).
Analize razvoja biotske pestrosti naravno zaraslih gozdnih sukcesij na
opuščenih pašnikih na primeru 150-letnih macesnovo-smrekovih ali smrekovih gozdov na Peci in Smrekovcu kažej o na večstoletni proces revitalizacije klimaksnih in paraklimaksnih gozdnih združb oziroma ekosistemov
(ČAS 1988, 1996, ČAS 1ADAM IČ 1998). V odraslih gozdovih teh drugotnih
gozdnih krajinah se še do danes ni vzpostavilo prvotno stanje habitatov, kar
nakazujejo v njih prisotne živalske vrste , značilne za pašnike, ter nepriča
kovano stanje biotske pestrosti (ČAS 2000), npr. pri malih sesalcih travniška
voluharica (Microtus agrestis) (JANŽEKOVIČ 1 ČAS 2001) in pri hroščih,
npr. Carabus nemoralis (DROVENIK 1 ČAS 2000).
Uspešnost te skupne raziskave je pokazala potrebo in utemeljenost
za nadaljnje sodelovanj e med gozdarji in biologi Slovenije in pomen za
vzpostavljanje in ohranjanj e habitatov redkih in ogroženih vrst gozdne favne
s prilagojenim gozdnogospodarskim načrtovanjem za razvoj večnamenski h
gozdov in gozdnatih krajin doma in v svetu. Raziskava je poskus ovrednotenja »kondicije« razl i čno ohranjenih gozdnih ekosistemov z živalsko
komponento gozda.
Prvi splošni izsledki raziskave so bili predstavljeni na znanstvenem
posvetovanju Ogrožene živalske vrste na primeru divjega petelina (Tetrao
urogallus L.) v Sloveniji, ki je bilo 18. 10. 2001 na GIS, in so objavljeni v
Zborniku razširjenih povzetkov posvetovanja (Čas, M. - ur.) in v Gozdarskem
vestniku 2001/7-8, 9, 10.
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Nezgode v državnih gozdovih Slovenije leta 2000
Marjan LIPOGLAVŠEK*
Izvleček:

Lipoglavšek, M.: Nezgode v državnih gozdovih Slovenije leta 2000. Gozdarski vestnik, št. 10/2001. V slovenščin i , cit. lit. 6.
Članek analizira 225 nezgod, ki so se v letu 2000 zgodile v vseh večjih gozdarskih družbah v Sloveniji in jih primerja s tistimi iz
leta 1999 in s celotnim LO-letnim obdobjem 1991-2000.
Pogostnost nezgod se je povečala na 13,6 %, kar hkrati pomeni 2,8 nezgode na 10.000 m3 poseka nega lesa. Resnost nezgod se je
zmanjšala na 22 izgubljenih delovnih dni na nezgodo. Največ nezgod se je zgodilo okrog Il. ure, ob ponedeljkih in petkih v marcu
in oktobru. Največ poškodovanih delavcev je bilo starih od 46 do 50 let in je imelo 16-20 let delovnega staža. Naj več nezgod (55 %)
seje zgodi lo pri sečnji in mehaničnem spravi lu, pa tudi gojitvena dela niso brez nevarnosti (12% nezgod). Spet so bi li najpogostejši
viri nezgod drevesni deli (45 %) in tla in drugi predmeti pri padcih delavcev (30 %). Najpogostejše poškodbe so bile zmečkanine.
Največkrat so bili poškodovani glava, oči, prsti rok in golen.
Ključn e

besede: nezgoda pri delu, varstvo pri delu, državni gozd, čas, žarišča.

1 UVOD IN METODE RAZISKAVE

Podobno kot v prejšnjih letih smo tudi za leto 2000
s pomočjo služb za varstvo pri delu zbrali podatke o
nezgodah pri delu, ki so se pripetile v vseh (14) večjih
gozdarskih družbah v Sloveniji. To smo storili s pomočjo mednarodnih šifrantov, ki jih uporabljamo že od
leta 1980 in smo jih leta 1998 prilagodili za računal
niško obdelavo. Tokrat smo več ino podatkov že zbrali
na disketah. Značil nosti 225 nezgod, katerih posledica
je bila odsotnost z dela zaradi poškodbe delavca, smo
preuč ili v katedri za gozdno tehniko in ekonomiko
na Biotehniški fakulteti. S pomočjo vrtilnih tabel v
programu MS - Excel smo analizirali (teh. sod. Jure
Pokorn) predvsem splošne podatke o nezgodah in njihove medseboj ne odvisnosti, in sicer podatke o času
nezgod, značilnosti poškodovanih delavcev, dejavnosti
med nezgodami, vire nezgod oziroma žarišča nevarnosti, pa tudi vrste poškodb in njihovo razporeditev po
delih telesa. Zbrane t. i. gozdarske značnice še vedno,
tako kot v preteklil1 letih, ča kaj o na obdelavo. Na podlagi podatkov iz obrazca 5, ki jih zbira republiški inšpektorat dela, smo p reuč ili pogostnost in resnost nezgod.
Iz podatkov o številu zaposlenih, številu proizvodnih
delavcev in obsegu proizvodnje, ki so jih prav tako
posredovale službe za varstvo pri delu večj ih gozdarskih družb, smo ugotovili še druge relativne kazalnike
o varnosti pri delu.
Tokrat primerjamo podatke za leto 2000 (225
nezgod) s predhodnim letom (2 13 nezgod) in s celotnim !O-letnim obdobjem 199 1-2000 (2.647 nezgod).
Da bi odkrili nekatere trende v tem obdobju, smo v

* prof. dr. M. L., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Več na pot 83, 1000 Ljubljana,
SLO
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primerjavo v ključili še začetek obdobja, od 1991- J993
(999 nezgod). Tako smo na vseh grafikon ih prikazali po
štiri č rte za 1991-2000, 1991-1993, 1999 in 2000. Pri
analizi posameznih znač iln osti nezgod število analiziranih nezgod ni vedno enako navedenemu. Za obdobje
1994-1996 smo namreč vse podatke zbrali le za 26 %
nezgod, za druga obdobja pa od 87 do 1OO %. Poleg
tega v vseh letih na posameznih šifrantih manjkajo
nekateri odgovori ali pa so razv rščen i pod »drugo«.
Zato osnova za izračun prikazanih odstotkov tudi za
posamezno leto ni vedno enako število nezgod. Vendar
je le tako dobljene relativne kazalnike m ogoče pri merjati med seboj. Na i zrač unane odstotne deleže števi la nezgod vplivajo zakonitosti pojavljanja nezgod
in hkrati tudi obseg dela oziroma število zaposlenih v
posamezni skupini preu čev anega dejavnika (npr. starosti poškodovanega delavca). Zato so zaključki opojavlj anju nezgod lahko nejasni, čeprav vedno povedo,
kdaj, kje, komu in kako so se nezgode pripetile in lahko
usmerijo našo dejavnost - varnostne ukrepe za njihovo
p rep rečevanje v prihodnje.
2 REZULTATI RAZISKAVE

2.1 Število, pogostnost in resnost nezgod
V letu 2000 se je v 14 večjih gozdarskih družbah,
ki delajo predvsem v državnih gozdovih, zgodilo 225
nezgod, kar je več kot leto prej. Po številu nezgod prednjač ijo gozdnogospodarska območja Kočevje, Novo
mesto in Maribor, tem pa tesno sledita Slovenj Gradec
in Postojna (preglednica 2). Na teh petih območj ih se
je zgodilo 68 % vseh spremljanih nezgod.
Ker je število vseh zaposlenih leta 2000 spet upadlo
(preglednica 1), kot že vsa pretekla leta, je pogostnost
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nezgod znova narasla na 13,6 %, kar je največ v zadnjih
25 letih (grafi kori l ).
Družbe se po pogostnosti nezgod spet močno razlikujejo (preglednica 2). Zelo neugodno prednjač ita
GGO Maribor in Kočevje, kjer je bila pogostnost 23in večod stotna. Najugodneje je bilo na ljubljanskem
GOZD-u (4,9 %), ki je prevzel dolgoletno prvenstvo
GG Celju oziroma vodilno mesto GG Kranj v letu
1999. Če pa računamo pogostnost nezgod samo glede
na število neposrednih proizvodnih delavcev, je ta znašala 19,6% in je po območjih nihala od 5,4% (GGO
Ljubljana) do 32,6% (GGO Maribor). Če upoštevamo,
da so zbrani podatki o obsegu proizvodnje z lastnimi
delavci nata n čni, je m ogoče i zračunati še en relativni
kazalnik varnosti, in sicer število nezgod na enoto proizvodnje. To je znašalo v letu 2000 povprečno 2,78
nezgode na 10.000 m3 proizvodnje. Ta kazalnik je nihal
po območjih od 0,90 na GGO Ljubljana do visokih
4,86 na GGO Maribor (preglednica 2). Skrajnosti so
manjše kot v letu 1999 (0,80-7,27), morda zaradi večje
zanesljivosti podatkov. To je edini kazalnik, ki v celo-

tnem desetletju od leta 1990 upada (preglednica 1).
Resnost nezgod ali število izgubljenih delovnih dni na
nezgodo pa je v letu 2000 upadlo na 21 ,8 izgubljenih
dni, kar je manj kot v desetletnem preteklem obdobju in
bistveno manj kot leto poprej (preglednica 2). Resnost
nezgod je v državnih gozdovih manjša kot znaša povpre čj e v slovenskem gospodarstvu (36 dni/nezgodo),
tudi na posameznih GGO ga ne presega. Zdi se, da
je bila resnost nezgod tudi v letu 2000 večja na tistih
obm očjih , kjer se je pripetilo manj nezgod (Brežice,
Bled, Kranj). Na GGO Ljubljana pa je bila kljub manjšemu številu nezgod tudi resnost najnižja.
Ugotovimo lahko torej, da je bila v letu 2000 pogostnost nezgod v državnih gozdovih ali bolje v velikih
gospodarskih družbah zelo neugodno velika, medtem
ko sta bila število nezgod po enoti proizvodnje in resnost nezgod manjša kljub večj emu številu nezgod, ki
so se zgodile. Tako zelo povečana pogostnost kaže na
zaskrbljujoče stanje varnosti pri delu, zlasti v največjih
gospodarskih družbah gozdarstva Slovenije.

Preglednica 1: Nezgode pri delu in proizvodnja v državnih gozdovih Slovenije
Leto
Sečnja v

1.000 m1

Vsi zaposleni (n)
Delavci v proizvodnji (n)
Proizvodnja (m1/delavca)
Pogostnost nezgod (%vseh zaposlenih
Stevilo nezgod-skupaj (n)
- na 1.000 delavcev v proizvodnji
- na 10.000 m1 oroizvodnie
430

1990
1089
5529
2087
522
86
477
228
44

1992
861
3547
1905
452
9,4
333
175
3,9

1994
77 1
2376
945
816
10,6
252
267
33

1996
804
1922
873
921
14,1
271
310
34

1997
847
1820
880
965
13,7
249
283
2,9

1999
738
1731
1258
586
12,3
213
169
2,9

2000
809
1658
1146
706
13,6
225
196
2,8
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Preglednica 2: Število, pogostnost in resnost nezgod po gozdnogospodarskih območjih Slovenije
Območje

Pogostnost

Stevilo nezgod
n
Obdobje 1991-99
1999
2000
Slovenija
225
2.422
213
Tolmin
13
15
183
18
Bled
218
17
Kranj
68
2
4
Ljubljana
5
3
86
Postojna
257
25
23
Kočevje
304
29
38
Novo mesto
347
33
34
14
6
Brežice
96
Celic
55
4
7
Nazarje
114
9
7
Sl. Gradec
395
33
25
Maribor
244
22
29
Murska sob.
39
2
5
Il
Snežnik
13*
5

% zaposlenih

1991-99
10,2
12,4
12,0
5,5
67
10,0
12,7
12,1
9,3
4,3
96
12,2
9,8
9,9

2.2 Čas nezgod

V posameznih letih je čas dogajanja nezgod razlivendar pokaže nekatere zakonitosti, ki nam pomagajo izbrati pravilne varnostne ukrepe. V letu 2000 se
je izrazito največ nezgod {1 9 %, grafikon 2) pripetilo
okrog Il. ure, ko sta dejavnost in učinek pri delu največja. V prejšnjih letih in v daljšem časovnem obdobju
je bila porazdelitev enakomernejša med 9. in 13. uro.
V tretji delovni uri okrog 9. ure se zdi, da pri težkem
fizičnem delu zmanjka energije zaradi nezadostnega
zajtrka, ob koncu dela okrog 13. ure pa se spet zaradi
težavnosti dela pojavi večja utrujenost, ki je vzrok za
čen,
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nezgode. V desetletju 1991-2000 se je od 830 do 13 30
zgodilo okrog 75 % nezgod.
Med delovnimi dnevi v tednu so razlike v pojavljanju nezgod relativno majhne, vendar se je v letu 2000
največ nezgod zgodilo ob ponedeljkih in ob petkih
(grafikon 3). V ponedeljek so delavci še utrujeni od
dejavnosti zunaj dela ob koncu tedna ali pa še niso
dovolj seznanjeni z nevarnostmi na novih deloviščih,
kjer začenjajo delati.
V petek pa spet zaradi težkega dela nastopi utrujenost ali pa pride do hitenje zaradi zaklj učevanja dela,
kar povzroča več nezgod. V letu 1999 je bilo največ
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Stevilo nezgod
na 10.000m3
1999
2000
2.89
2.78
2,40
2,72
2.93
3 33
0,80
1,74
1,42
0,90
2,33
2 33
2 28
2,78
2,69
3 06
5,30
2,14
1 28
1,89
3,98
2.90
4,72
7,27
4,00
4 86
1, 19
2 51
1 93
1 84

2000
21.8
26,1
28,0
28,0
12,3
14,4
18 4
23,2
32,0
20 6
19,4
18,4
27,7
21,8
18 o

- - 2000

P:,'

2

2000
13.6
18,9
11,0
8,5
4,4
93
23,0
14 5
90
9,3
9,2
12.4
23,5
8,3
23 o

1999
12.3
11.0
10,6
2,7
7.2
13,2
16,4
140
20.3
5,2
11,4
13 6
16 7
3,1
12 2

Resnost
dni/nezgodo
1991-99
1999
23 2
27 8
19,3
23,9
21,9
22 2
28 5
27,0
27,0
76.2
28,9
23,0
32.6
31,9
24,9
2 1,0
32,1
44, 1
36 8
65 5
35 6
42,9
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25,3
18,8
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Grafikon 2: Porazdelitev nezgod po urah dneva
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Grafi kon 3: Porazdelitev nezgod po dnevih v tednu
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Grafi kon 4: Porazdelitev nezgod po mesecih

nezgod v torek, ko je tudi aktivnost pri delu velika,
nato pa je število nezgod proti koncu tedna upadlo. V
desetletnem obdobju je bilo podobno: naj več nezgod
ob ponedeljkih in upadanje proti koncu tedna.
Analiza pojavljanja nezgod po mesecih leta pokaže
velike razlike med posameznimi leti, kar je lahko odvisno od vremenskih razmer in od ča sa košnje in del na
polju, saj imajo gozdni delavci pogosto še kos zemlje,
kjer izrabijo svoj dopust in manj delajo v gozdu. Potek
po mesecih pa vendar še vedno kaže na sezonski značaj
432

gozdarskih del. V letu 2000 se je tako največ nezgod
zgodilo marca, avgusta in oktobra, najmanj pa februarja, maja in novembra (grafikon 4). Tudi v preteklih
letih je opaziti maksimume zgodaj spomladi, poleti
in zgodaj jeseni, v desetletnem obdobju je bilo to
marca, julija in avgusta. Ugotovimo lahko, da se največ
nezgod dogodi spomladi in jeseni, poleti in zlasti
pozimi pa manj. Domnevamo, da je število nezgod
odvisno od obsega dela v gozdu in ne toliko od spremenljivosti nevarnosti pri delu.
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2.3 Starost, delovni staž in izobrazba poškodovanih delavcev

V letu 2000 se je n ajveč nezgod zgodilo starejšim
delavcem. V starostnem razredu 46-SO let je bilo 2S%
nezgod. Primerjava s preteklimi obdobji (grafikon S)
kaže na očitno staranje populacije gozdnih delavcev. V
letu 2000 se je pojavil še en maksimum v obdobju od
31 do 3S let, kar kaže na pojav naraščaja med gozdnimi
delavci, ki pa tudi ni več tako mlad. Kljub temu da
vemo, da imajo starejši delavci zaradi zmanjšanih fizič
nih zmogljivosti, torej večje utrudljivosti pri težkem
delu, več nezgod, pa pripisujemo takšno razporeditev
predvsem neugodni starostni sestavi vseh delavcev. Ta
pomeni vrsto ovir in problemov pri nujnem tehnološkem razvoju v prihodnje.
Največ nezgod se v gozdarstvu pripeti izkušenim
delavcem, saj mladih in neizkušenih v gozdarstvu
skoraj ni. V letu 2000 so imeli naj več nezgod (20 %
- grafikon 6) delavci z delovnim stažem med 16 in 20
let. Delavcem s stažem do S let se je zgodilo le 16 %
nezgod. Podobno je bilo tudi v desetletnem obdobju,
ko se je izkušenim delavcem z nad S leti staža zgodilo
8S% nezgod.
lzobrazbena sestava poškodovancev pokaže, da
imajo nešolani gozdni delavci in strokovno šolani delavci (poklic gozdar) približno enako število (po 44 %)
nezgod. To kaže, da se nezgode dogajajo predvsem
v neposredni proizvodni, vsem drugim pa le redko.
Hkrati kaže tudi na neugodno izobrazbeno sestavo goz-

2

Grafi kon 5 Starost poškodovanih pri nezgodah

dnih delavcev, saj je v gozdarstvu zaposlenih preveč
strokovno nešolan ih, kar znova predstavlja problem pri
b odoče m razvoju stroke. Ker vemo, da imajo nešolani
delavci tudi relativno naj več nezgod v primetjavi z
drugimi šolanimi zaposlenimi, bi morale gozdarske
gospodarske družbe bolj skrbeti za strokovno šolanje
mladih delavcev v neposredni proizvodnji.
2.4 Žarišča nezgod

Kot smo že ugotovili, se največ nezgod v ve čj ih
gozdnogospodarskih družbah Slovenije zgodi v neposredni proizvodnji in pretežno v osnovni gozdarski
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(grafikon 7) na rač un nezgod pri gojitvenih delih in
pri prevozu lesa, kjer je delež narasel na neugodnih 12
oziroma 5 %. Več nezgod je bilo še pri popravil ih (6
%), nekaj (okrog 1O%) pa se jih je zgodilo pri ročnem
spravilu in prevozu ljudi. Še vedno prevladujejo (60 %)
nezgode pri ročnem delu, čeprav ročno delo ni vedno
enako jasno opredeljeno. Morda bi bilo z varstvenirni
ukrepi laže zmanjšati nezgode pri drugih delih razen

dejavnosti. V letu 2000 je bilo 80 % nezgod v gozdarski dejavnosti. V servisni in drugih dejavnostih se je
zgodilo 7 in 12 % nezgod, preostali odstotek pa so
bile nezgode na poti na delo in z dela ter nezgode pri
gradbeni dejavnosti. Med gozdarskimi dejavnostmi se
da leč največ nezgod zgodi pri sečnji (v letu 2000 40
%) in pri mehaničnem spravilu lesa (15 %). Ti odstotni
deleži so bili leta 2000 manjši kot v preteklih letih
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pri sečnji in spravi lu, kjer so nevarnosti in obseg dela
Zlasti bi se morali posvetiti gojitvenim delom,
kjer je porast nezgod največji.
Pri analizi neposrednih virov nezgod (grafikon 8)
vidimo, da je tako kot v prejšnjih obdobjih daleč najpogosteje delavca poškodovalo drevo ali deli drevesa:
veja, deblo, sortiment. To pomeni, daje znanje delavcev o vami tehniki dela pomanjkljivo in ne, da uporabljajo nevama delovna sredstva, saj so bila vsa skupaj,
ročno orodje, ročni prenosni stroji, delovni stroji in
transportna sredstva vir poškodb le pri 25 % nezgod.
Razen pri transportnih sredstvih je opazno v letu 2000
tudi zmanjšanje glede na celotno desetletno obdobje.
Na drugem mestu virov poškodb so tla in drugi predmeti pri padcih delavcev (30 %). Mnogim takim nezgodam bi se lahko izognili z ustrezno obutvijo delavcev.

D

večji.

L

glava 5,8

5,7 obraz

vrat 0,5

2.5 Vrsta poškodb in poškodovani telesni deli
Ker večino poškodb povzročijo drevesni deli in
padci delavcev, je razum lj ivo, da so najpogostejše poškodbe zmečkan ine (45% v letu 2000). Odstotni deleži
vseh drugih poškodb so vsakokrat po 1O%. Vreznine in
zvini so bili v preteklih letih pogostejši. Razporeditev
poškodb po telesnih delih je bila v letu 2000 podobno
kot v preteklih obdobjih naslednja: noge 36 %, roke 30
%, glava in vrat 24 % ter trup in hrbet 1O%.
Če pa opazujemo poškodovane telesne dele podrobneje (grafikon 9), vidimo, da so najbolj prizadeti glava
(Il ,4% vseh poškodb), oči (9, 1 %), prsti rok (12 %) in
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golen (12, 1 %). Mnogim nepotrebnim poškodbam bi se
lahko izognili z dosledno uporabo osebnih varovalnih
sredstev: če l ade z mrežico za varovanje oči in glušniki,
rokavic ter podloženih h l ač.
Poškodbe so bile tudi v letu 2000 nekaj (za 5
%) pogostejše na levi strani telesa (grafikon 10). Ko
motoma žaga ni več najpomembnejši vir poškodb, se
ta razl ika glede na pretekla obdobja zmanjšuje.
3 POVZETEK IN ZAKLJ UČKI

Spremembe v organiziranosti slovenskega gozdarstva so po letu 1990 povzroč il e očitno zmanjšanje
zaposlenih v novonastalih gospodarskih dmžbah in
poveča nj e pogostnosti nezgod pri delu. P ri čakovali
bi, da se bo po začet nih težavah varnost dela v teb
dmžbah postopno izboljševala, vendar se je leta 1999
in ponovno leta 2000 pogostnost nezgod povečala na
prek 13 %. Razlike med gozdnogospodarskimi območji
so pri pogostnosti nezgod zelo velike in so se v letu
2000 še povečal e (preglednica 2 - od 4,4 do 23,5 %).
To ni le posledica razlik v delovnih razmerah, ampak
tudi razlik v skrbi za varnost dela. Resnost nezgod se
je v letu 2000 zmanjšala na 21,8 izgubljenih dn i na
nezgodo, spet zelo razli čno po območjih ( 12 do 23
izgubljenih dni) in ostaja pod povprečjem slovenskega
gospodarstva. Samo gibanje relativnega kazalnika varnosti: števila nezgod na enoto proizvodnje ostaja skozi
celotno desetletno obdobje ugodno (preglednica 1), če
so zbrani podatki pravilni. V letu 2000 se je zgodilo
2,8 nezgod na 10.000 m3 proizvodnje v državnih gozdovih.
Naj pogosteje so se v letu 2000 zgodile nezgode ob
11. uri, v ponedeljek in petek, marca in oktobra starejšim delavcem z dolgim delovnim stažem (grafikoni
2-6). Primerjava starostne sestave poškodovancev v
različn ih obdobjih kaže, da se populacija delavcev stara
in nima pravega naraščaja (grafikon 5). Naj več nezgod
se zgodi neposrednim proizvodnim delavcem, med
katerimi je veliko priučen ih, nešolan ih. Oboje je neugodno za bodoči nujni tehnološki razvoj stroke.
V večj ih gospodarskih dmžbah se pri gozdarskih
delih (80% vseh nezgod) zgodi podobno kot v prete-
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klih obdobjih (grafikon 7) naj več nezgod pri seč nji
(40 %) in pri meha ničnem spravilu lesa (15 %). Delež
nezgod pri gojitvenih delih ( 12 %) se je v letu 2000
neugodno p oveča l. Najpogostejši viri nezgod so še
vedno drevesni deli (45 %) ter tla in predmeti pri padcih
delavcev (30 %). Delovna sredstva so relativno varna
(25 % - grafikon 8). Po vrsti poškodb prevladujejo
zmečkan ine (54 %), ureznine in zlomi so redki. Najpogostejši poškodovani deli telesa so glava, oči, prsti
rok in golen (9-12 %) nekoliko bolj na levi strani telesa
(grafikona 9, 10).
Iz zbranih in tako obdelanih podatkov lahko sklepamo na pravilne nujne varnostne ukrepe za poveča 
nje varnosti dela, pa tudi na primerne smernice za
razvoj tehnologije v gozdarstvu. Namen takih raziskav je pravzaprav le odkrivanje nevarnosti in vzrokov
nezgod, da bi delodajalci v gozdarstvu dobili podlage
za pravilno ukrepanje v bodoče.
Viri
KUMER, P., 1998. Vamost dela v državnih gozdovih Slovenije
(Safety on Work in State Forests of Slovenia).- Gozd. v., 56
9, Ljubljana, s. 416-420.
LIPOGLAVŠEK, M., 1999. Nezgode pri delu gozdarskih dmžb
v Sloveniji leta 1997- primerjava s preteklimi obdobji (Work
Accidents in Forestry Companies in Slovenia in 1997- Comparison to the Past Periods).- Gozd. v., 57, 3, s. 115-126.
U POGLAVŠEK, M., 1999. Safety of Forest Work in the Period
ofTransition.- Poster, FAO/ECEIILO Joint committee ... and
IUFRO Seminar: »Forest operation of tomorrow«, Pessac,
Proceedings, p. l l9-153;AFOCEL; FORWORKN ET Update
7, Dec 2000, ILO, p. 8-9.
LIPOGLAVŠEK, M.. 2000. Nezgode pri delu večjih gozdarskih družb v Sloveniji leta 1999- primerjava z obdobjem
1991 -1999 (Work Accidents in Bigger Forestry Companies
in Slovenia in 1999 - Comparison to the Period 1991-1999).Gozd. v.. 58, 1O. s. 432-438.
MEDVED, M; 1998, Nezgode in tveganje pri poklicnem in
nepoklicnem delu v gozdu (Accidents and Risk at Professional and Nnn-professional Forest Work).- Gozd. V. 56, 9. s.
379-389.
STAUDT, F. J. 1LIPOGLAVŠEK, M., 1998. Ergonomic Research in a Cbanging World.- Seminar on Improving working
conditions and increasing productivity in forestry, Banska
Stiavnica. Proccedings, p. 276-285.

GozdV 59 (2001) 10

Vesti z Zavoda za gozdove Slovenije
V postopek sprejemanja gozdnogospodarskih načr
tov spadajo tudi javne razgrnitve in javne obravnave.
Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta je zahteven stik z javnosljo, ki mora preprečiti ali vsaj zmanjšati
možnost konflikta med uporabniki prostora oziroma
različnimi interesenti pri gospodarjenju in rabi gozdov.
Učinkovita javna obravnava je odvisna od mnogih dejavnikov: izbire časa, kraja in prostora, obveščanja javnosti, vabil, dobre predstavitve načrta, vodenja razprave in vključevanja udeležencev v razpravo. Zavod
za gozdove je konec novembra 200 l z lastnimi izvajalci
izvedel dve uspešni delavnici za učinkovito izvedbo
javne obravnave. Prva delavnica je bila 27. novembra
2001 v Nazarjih, druga pa 29. novembra 2001 v Postojni. Delavnic so se udeležili vodje odsekov za načr
tovanje in njihovi pomočniki iz vseh območnih enot.
V mesecu decembru so se zače le javne razgrnitve
in obravnave gozdnogospodarskih nač11ov območij za
obdobje 2001-20 LO. Prvi šti1je načrti so bili že razgrnjeni v Novem mestu, Kočevju, na Bledu in v Tolminu.
Razgrnitve in obravnave ostalih desetih načrtov bodo
v začetku leta 2002. Podrobnejše informacije o
mestu in času javnih obravnav lahko najdete na
domači spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije
(http:/www.sigov.si/zgs-sfs).
V torek, 4. decembra, je bila v Turnišču na izletniški
kmetiji pri Vargovih slovesna podelitev priznanj izbranim najbolj skrbnim lastnikom gozda v letu 200 l. Prireditve se je udeležilo okrog 60 ljudi iz vse Slovenije.
Z izbiro in slovesno podelitvijo priznanj najbolj
skrbnim lastnikom gozdov je Zavod za gozdove Slovenije pričel leta 1999. Od takrat vsako leto na vsaki
območni enoti izberejo po enega lastnika, ki ustreza
postavljenim kriterijem za najbolj skrbnega gospoda1ja
gozda. S to aktivnostjo želijo na Zavodu za gozdove
Slovenije vzpodbuditi lastnike k upoštevanju nače l
gozdarske stroke, k rednemu opravljanju gozdnogojitven ih in varstvenih del v gozdovih, sprotnemu vzdrževanju gozdnih prometnic, upoštevanju večnamenske
vloge gozdov ter k izobraževanju in usposabljanju za
delo v gozdu. Biti dober gospodar z gozdom pomeni
negovati ga, pa čeprav ne moreš pričakovati od njega
takojšnjih ali velikih dobičkov. Dober gospodar z
gozdom je samoiniciativen, ob njem je gozdar javne
gozdarske službe doborodošel svetovalec in pomoč
nik. Izbrani najskrbnejši lastniki imajo nedvomno vse
lastnosti dobrih gospodarjev z gozdom in s svojim
zgledom vzpodbudno vplivajo tudi na druge lastnike
gozdov.
GozdV 59 (2001) 10

V letu 2001 so bili kot najbolj skrbni izbrani naslednji lastniki gozdov: Srečko Rijavec, (območna enota
Tolmin),Andrej Lipovec (območna enota Bled), Franc
Dolinšek (območna enota Kranj), lvo Bajde (območna
enota Ljubljana), Cveto Batista (območna enota Postojna), Hubert Kosler (območna enota Kočevje), Anton
Stariha (območna enota Novo mesto), Janez Zakrajšek (območna enota Brežice), Darko Ribič (območna
enota Celje), Jože Krt (območna enota Naza1je), Jože
Rošer, (območna enota Slovenj Gradec), Ludvik Pavlič
(območna enota Maribor), Simon Rojc (območna enota
Sežana).
Svet Zavoda za gozdove Slovenije je na svoji 13.
redni seji dne 14. decembra 2001 sprejel program dela
in finančni načrt zavoda za leto 2002.
Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji je imela
sejo dne 17. decembra 2002. Obravnavali so opravljeno
delo v letu 2001 in program za leto 2002.
V letu 200 1 je komisija uspešno organizirala slovenski del Evropohoda: Člani PD so pod vodstvom
koordinatorjev ZGS obnovili markacije na približno
polovici dolžine E6 in E7 v Sloveniji. Na Evropohodu
je bilo izvedenih več kot 30 prireditev. Evropohoda se
je udeležilo okrog 3.000 ljudi. Vse 3 osrednje prireditve (v Hodošu, na Mačkovcu in na mejnem prehodu
Radelj) so uspele. Evropohod so intenzivno spremljali
državni in lokalni mediji.
Na zaključni prireditvi Evropohoda septembra 200 l
v Strasbourgu, ki se je je udeležilo več kot deset tisoč
ljudi iz vse Evrope, so sodelovali predstavniki ZGS
in predstavnik Planinske zveze Slovenije, U. Vidovič,
ki se je udeležil tudi skupščine Evropske popotniške
zveze na njeni komisiji za pota. Na skupščini so izvolili nove organe zveze in sprejeli evropsko popotni ško
listino.
Program dela komisije za evropske pešpoti v letu
2002:
-delna obnova markacij na E7 in E6 v jugozahodnem
in zahodnem delu Slovenije
- izdaja vodnika vsaj za eno evropsko pešpot
-organizacija popotniškega s rečanj a na gradu Snežnik
-obvestila za popotnike
Izvedba programa je seveda odvisna od finančnih
sredstev, ki jih bo imela komisija na voljo v letu
2002.
Tone Lesnik
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1

odmevi
Ponovno o kontrolni metodi v gozdnogospodarskem

načrtovanju

Pomisleki na odmev mag. Živana Yese liča
Odmev mag. Veseliča me v ničemer ni presenetil,
sem prav takšno reakcijo. Ne domišljam
si, da ga bom s tem odgovorom v karkoli prepri čal.
Naj ina načina razmišljanja sta si v tem pogledu povsem
različna. Verjeli ali ne, po svoje sem mu celo hvaležen, saj sem prepričan, da bo polemika pri marsikomu
spodbudila zanimanje za zelo aktualno vprašanje gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji, tem bolj
zato, ker prav sedaj poteka strokovna obravnava območnih gozdnogospodarskih načrtov. Namen tega sestavka je spodbuditi sestavljalce gozdnogospodarskih
načrtov, da bi suvereno razmišljali s svojo glavo in
imeli kritičen odnos do kakršnihkoli pravilnikov in
navodil. Kot sem že velikokrat omenil, za ustvarjalno
delo ni navodil. Dotaknil se bom le nekaterih najbolj
tipi čnih mest v odmevu po naslednjih sklopih:

- Nikjer nisem zapisal, da sem proti pojmu model,
ampak nasprotno. Za gozdnogojitveni cilj je v
drugi polovici č l anka kar 9-krat uporabljen pojem
model. Ja, kaj pa naj bi drugega bil kot miselno
zasnovan in nato tudi zapisan model za oblikovanje gozda.
- V daljno in nepredvidljivo prihodnost postavljen
cilj je nujno stati čne narave. Cilja, kije izoliran od
razvoja gozda, družbenega okolja, našega znanja in
novih spoznanj v stalnem procesu učenja v dialogu
z gozdom in družbenim okoljem, pač ne moremo
razumeti drugače kot statične ga in celo nesmiselnega. To dejstvo je v članku tudi teoretsko dovolj
utemeljeno z alternativnim pojmom v obliki adaptivnega (prehodnega, spremenljivega, razvoju primernega) gozdnogojitvenega cilja kot realnega
modela za oblikovanje gozdov danes in tukaj.
- V prvem odstavku v desnem stolpcu na strani 267
mojega č l anka je jasno zapisano: »Gozdnogojitveni cilj, čeprav adaptiven (preboden), nam omogoča presojo premikov v razvoju gozdov / .. ./ v
ciljno smer in s tem oceno uspešnosti preteklega
gospodarjenja z gozdovi ob obnovah načrtov.«
To so bila izhodišča, s katerimi se je mag. Veselič
lotil mojega čl anka. Vso presojo in komentar prepu ščam bralcu.
- V l. odstavku na strani 338 in v 2. odstavku v
desnem stolpcu na strani 339 je uporabljena misel,
da zagovarjam uporabo >>v preteklosti uveljavljenih gozdnogojitvenih ciljev«, kar očitno deluje slabšalno. V poglavju 6, 7 in zlasti 8 mojega članka je
povsemjasno razvidno, da gre za aktualen (realen),
tj. temeljito preverjen ali pa nov (adaptiran) gozdnogojitveni cilj.

p ričakoval

Očitno obračanje

l.

dejstev

- V 2. odstavku odmeva na strani 338 je navedeno:
»Gašper š i č je glavni del prispevka / .. ./ oprl na
nekaj svojih togih predpostavljenih sodb o modelih in gozdnogojitvenih ciljih, kot j ih opredeljuje
Pravilnik.«
Gozdnogojitveni cilj je v tem članku kakor tudi
v drugih mojih delih dosledno obravnavan v
smislu dinami čne (sistemsko-evolucijske) predstave gozda. Drugi del članka (pog!. 7-8) izhaja iz
teoretsko zasnovanega prvega dela, ki je izrazito
posvečen fleksibilnosti in adaptivnosti načrtovanja ,
značilnega za kontrolno metodo. Dobronameren
bralec tega ne more spregledati in mi naprtiti nekaj,
kar je diametralno nasprotje tistega, kar vztrajno
zagovarjam.
-Tretji odstavek na strani 338 glasi:
»Celotno razlago neprimernosti sistema uveljavljenih modelov in ciljev Gašperšič zasnuje na treh
namišljenih predpostavkah:
- modeli so tehn i č ni pojem in (zato?) gozd obravnavajo stati č no,
- statični so tudi časovno opredeljeni gojitveni
cilji,
- s časovno neopredeljenimi gojitvenimi cilji je
mogoč e preverjati uspešnost razvoja gozdov,
medtem ko s časovno opredeljenimi to ni
mo goče . «

Pa pojdimo lepo po tem vrstnem redu:
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2.

Nespoštovanje argumentov
strokovni dialog

onemogoča

resen

- Gozdnogojitveni cilj je izrazito razvojna kategorija
(model za oblikovanje gozda), zato ga ne moremo
pojmovati neodvisno od sprememb, ki jih prinaša čas v razvoj gozda, družbenega okolja in v
naša spoznanja. Je pri pomoček našega aktivnega
odnosa do prihodnosti in reševanja problemov razvoja gozdov, ki je permanentna naloga.
V daljno in nepredvidljivo prihodnost statično
(izolirano) lociran in hkrati za vse lastniške kategorije enoten gozdnogojitveni cilj (Pravilnik) je,
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gledano s sistemsko-razvojnega vidika absurd.
- Naloga gozdnogospodarskega načrtovanja je nedvomno organizacija akcije (gospodarjenja) v sedanjosti. Čim zapišemo cilj, ki >maj bi bil dosežen«
v neki zelo odmaknjeni in zato zanesljivo nepredvidljivi prihodnosti, smo ob nujno potreben pripomoček za realno oblikovanje gozda sedaj in v
neposredni (predvidljivi) prihodnosti. Preprosto,
tako razumljen in posledično tudi tako oblikovan
cilj ne more biti model za delo danes in tukaj.
Realnost gozdnogojitvenega cilja mora biti oprta
na zelo konkretna merila. Ponovno poudarjam:
Vprašati se moramo, ali smo ustrezno cilju v
stanju oblikovati in vzdrževati sestoje v vzgojno
in negovalno občutljivi mladostni in srednjedobni fazi (po drevesni sestavi in načinu mešanja, kakovosti, odpornosti). To je kriterij, mimo
katerega ne moremo.
- Kljub jasnemu dokazu, da je za (pogojno rečeno)
»realizacijo« tudi manj zahtevnih ciljnih stanj (po
drevesni sestavi, načinu mešanja, sestojni zgradbi,
kakovosti ... ) v gospodarskem razredu v načelu
potreben čas v dolžini celotnega obrata, in to ob
pogoju, da se bo narava gozda »obnašala« po naših
predstavah in kjer materialna sredstva niso problem, se vztraja pri absurdni in naravnost smešni
zahtevi določitve časa, v katerem naj bi bil cilj
dosežen (Pravilnik). V takšnih razmerah je težnja
po realizaciji cilja povsem nesmiselna. Ob tem
dejstvu se postavimo v čuden položaj tistega, ki
mora po pravilniku zapisati čas v katerem bo ta
cilj dosežen. Ne dvomim, da ga bo kar mimogrede
zapisal in si o tej zahtevi mislil svoje.
- Postaja vedno bolj očitno, da so se protagonisti te
miselnosti znašli v slepi ulici, prostora za verbalno
izmikanje je čedalje manj. To se pozna tudi avtorju
odmeva na moj članek. V tem pogledu je poučen
naslednji tekst iz l. odstavka na strani 340 odmeva
na moj članek:
»Ponekod bo pač približevanje ciljni podobi gozda
(upoštevajoč gozdove različnih lastništev) ugodnejše, drugod manj ugodno. Optimalen model
gozda in (bolj neposredno) gozdnogojitveni cilj
sta ustrezno vodilo za delo z gozdom na danem
rastišču v gozdovih vseh oblik lastništva, če smo
seveda priprav li eni tudi časovno opredeli ene gozdnogoiitvene cilje razumeti dinamično (podčrtal
avtor pomislekov)«.
Tak način razmišljanja (pravzaprav izmikanja dejstvom) pa že spominja na znani srbski rek »Okroglo
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pa na Coške«, zato si je treba to situacijo natančno
pogledati in si marsikaj razložiti. Pod manj ugodnimi
ali celo slabimi razmerami za uresničevanje ciljev si
navadno predstavljamo razmere v zasebnem sektorju,
zlasti v kategoriji zelo razdrobljene posesti s parcelnim
gospodarjenjem, ki predstavlja dobro polovico vseh
slovenskih gozdov. Pod manj ugodnimi razmerami
tu niso mišljene le materialne možnosti, ampak najprej gojitvene-tehnični in obratovno-tehnični pogoji, ki
izhajajo iz parcelnega načina gospodarjenja in s socialno strukturo gozdnih posestnikov pogoj enega načina
rabe teh gozdov.
Tam, kjer gre za opisane manj ugodne oziroma
za slabe razmere, se nekim enotnim in zahtevnejšim
(skupnim) ciljem preprosto ne moremo >>približevati«.
Razvoj sestoj ev gre svojo pot naprej. Za nami (za našim
gospodarjenjem v takih slabih razmerah) nujno ostajajo v celoti slabše oblikovani in negovani mladi in
srednjedobni sestoji z vsemi posledicami na drevesni
sestavi, načinu mešanja, kakovosti, sestojni zgradbi,
odpornosti in še čem kot priznanih kriterijih cilj nega
stanja. Torej, tu se ne »približujemo« zahtevnejšemu
skupnemu gozdnogojitvenemu cilju, ga ne »realiziramo«. Za v takih pogojih nujno slabše oblikovane
mlajše in srednjedobne sestoje se potencialna možnost
za zahtevnejši cilj (ob spremenjenih pogojih) ponudi
šele v naslednjem obratu. Kakorkoli obračamo, se nam
že iz elementarne narave procesa ravnanja oziroma
gospodarjenja z gozdovi naravnost vsiljuje rešitev v
obliki realnih adaptivnih gozdnogojitvenih ciljev,
ločenih po tipičnih kategorijah lastništva.
3.

Ločeno načrtovanje razvoja gozdov po tipičnih
kategorijah lastništva

To je kapitalne vprašanje. Posestne kategorije
moramo v celotnem procesu načrtovanja zelo resno
upoštevati, saj gre vendar za zelo različne razvojne probleme in različne ter zelo specifične razvojne možnosti. Skupna obravnava vseh gozdov pri načrtova
nju, kot jo uveljavlja Pravilnik, je naravnost nojevska
poteza. Mislim, daje nujno posebej obravnavati: državno posest, zelo razdrobljeno zasebno posest, površinsko zaokroženo zasebno posest v obliki celkov in
veliko zasebno posest ter posest drugih pravnih oseb.
Gledano z vidika načrtovanja razvoja gozdov se stvari
le navidezno komplicirajo. Zaokrožena posest višinskih kmetij predstavlja v območjih večinoma specifične
gospodarske razrede. Večja zasebna posest je zastopana
le v nekaterih območjih in v celoti (v Sloveniji) ne
predstavlja pomembnega deleža. Gospodarske enote
pa so postale po denacionalizaciji lastniško bistveno
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bolj homogene, zato v tem pogledu ne bo posebnega
problema.

4.

Avtor odmeva se ne drži vsebine članka

Moj članek se nanaša izključno na kontrolno
metodo in na pojmovanje gozdnogoj itvenih ciljev v
njenem okviru. Avtor odmeva zahaja na številna druga
področja in tu i šče možnosti za nizke diskvalifikacij e
nasprotnika. Najbolj tipična je v l. odstavku v levem
stolpcu na strani 339: "Hm, kako se že presodi, ali so
razvojne faze vsaj okviino v ravnotežju?" S tem nas
hoče najbrž podučiti, kako se tu ravna pri diagnosticiranju stanja gozdov v pogledu trajnosti, kot da se tega
lotevamo prvič.

S.

Zaključek

Odmev na moj članek zaključi mag. Vesel ič v
svojem značilnem stilu. S Pravilnikom zasnovan kon-

cepi n ačrtovanja primerja z ladjo, ki očitno uspešno
pluje, mene pa vidi v vlogi nekoga, ki j i grozi s potopitvijo. Če se lahko zanesem na javna občila (Delo),
šteje mag. Veseli č ta koncept za izjemno posodobitev
gozdnogospodarskega nač1tovauja v Sloveniji. Menda
so bili o tem v posebnem pismu posebej seznanjeni
celo nekateri ministri. Če lahko uporabim ponujeno
prispodobo v obliki ladje, lahko zagotovim, da jo ne
bom torpedi ral, saj kot upokojenec nimam niti najmanjše možnosti za tak podvig. Naj ladja v veselj e njenemu kapitanu mimo pluje. Mislim pa (to mi je najbrž
dovoljeno), da bi se moral kdo, ki se na pri stojnem
ministrstvu čuti kaj odgovornega za to področj e, pa
vendarle zanimati, ali je z »navigacijo ladje« pa tudi
z njenim kapitanom res vse v najlepšem redu, saj je
znano, da na morju ni previdnosti nikoli preveč.
Franc Gašperšič

Tt·ajnostno, mnogonamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi "
Sloveniji, od deklaracije do resničnosti
Uvod
Članek dr. Gašperšiča v Gozdarskem vestniku, št.
5-6/200 l, pod naslovom Ponovno o kontrolni metodi
v gozdnogospodarskem nač1tovanjuje bil očitno samo
prva bitka križarske voj ne proti prenovljenemu gozdnogospodarskemu nač1tovanju, kateremu je podlaga
Pravi lnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih
načrtih iz leta 1998 (v nadaljevanju Pravilnik 1998) in
katerega uspešno izvaj a Zavod za gozdove Slovenije
(v nadaljevanju ZGS). Upanje, da sem s spravljivim
prispevkom v Gozdarskemu vestniku, št. 7-8/2001 ,
pojasnil nekatera vprašanja v zvezi s Pravilnikom, j e
bi lo po pričakovanju jalovo. S čl ankom Trajnostno,
mnogonamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji, od deklaracije do resničnosti avtmji
prof dr. G aš perš ič, prof dr. Winkler, prof dr. Kotar in
doc. dr. Bonč ina z nekorektnim pisanjem, v katerem ne
manjka zavajanj in žalji vih diskvalifikacij , nadaljujejo
s poskusom razvrednotenja Pravilnika 1998, njegovih
izdelovalcev ter sedanjega dela na področj u gozdnogospodarskega načrtovanja pri nas.
Očitno avtorji s člankom niso imeli le namena opozarjati na spregledane vsebine Pravilnika 1998 in aktualnega gozdnogospodarskega načrtovanj a. To je najbolj
razvidno pri obravnavi več vsebin, ki zaradi že splošne osvojenosti v stroki in zmanjšanja že tako precej
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obsežnega Pravilnika 1998 v pravilniku niso podrobnej e
razčlenjene, pač pa so razčlenjene v vzorcu zgradbe
gozdnogospodarskih n ačrto v GGE, izdelanem v ZGS
že v letu 1998, in v vzorcu zgradbe območnih načrtov,
izdelanem v letu 2000, ter so že striktno navzoče v približno 70 gozdnogospodarskih načrtih GGE in v osnutkih vseh območnih načrtov 200 l-20 1O, ki so doslej
izdelani skladno s Pravilnikom 1998. Namesto da bi
avtorj i v navedenih primerih, ko oč itno ne gre za spregledane vsebine, preprosto navedli, da so dane vsebine tako pomembne, da bi jih bilo vendarle prlinerno
zapisati tudi v pravilnik, če so že takega mnenja, so si
dali duška z diskvalifikacijami, češ da se izdelovalci
Pravilnika 1998 očitno ne zavedaj o, kaj vse spada med
te vsebine, kako bo takšno načrtovanje kos zahtevnim
nalogam ipd.
Večjo podrobnost Pravilnika 1998 avtorji večkrat
ome1~ajo kot nepotrebno in celo škodljivo, v nekaj
primerih, kjer je iz že pojasnjenih razlogov določena
vsebina v Pravilniku 1998 v prime1javi s Pravilnikom
o n ači nu izdelave gozdnogospodarskih načrtov in o
evidenci njihovega izvrševanja iz leta 1987 (v nadaljevanju Pravilnik 1987) opredelj ena nekoliko bolj skopo,
pa na široko in nekorektno razlagajo o manjkajočih
vsebinah Pravilnika 1998 v primeijavi s Pravilnikom
1987.
GozdV 59 (2001) 10

Ob tem moramo poudariti, da gozdnogospodarsko
kot ga je uveljavil Pravilnik 1998, v vsebinskem smislu ne prinaša zelo velikih sprememb v
gozdnogospodarsko načrtovanje in zagotavlja tudi kontinuiteto dosedanjih načrtov in podatkov o gozdovih
(velika sprememba npr. bi bila zmanjšanje števila ravni
načrtovanja). Precej novosti je Pravilnik 1998 prinesel
zlasti na področju tehnologije zbiranja podatkov, na
katerem je rešil pretekle nedorečenosti in zmedo ter
odprl pot sodobnemu obravnavanju gozdov in gozdnega prostora. Seveda se v slednje, tehnološke rešitve
avtorji v članku niso spuščali, ker bi morali konkretne
rešitve ovreči s konkretnimi merili in bi na tem področju malce težko za vzor postavljali Pravilnik 1987.
Raje so se lotili načina opredelitev ciljev in usmeritev,
načina analiziranja preteklega gospodarjenja, načina
preveritve trajnosti ipd., kjer so nekoliko različna subjektivna videnja vedno mogoča, drugačne, čeprav teoretično in praktično prav tako ustrezne rešitve, pa je
manj pozornemu bralcu lažje prikazati kot napačne.
Rešitve, zapisane v Pravilniku 1998, gotovo niso
edine možne, so pa pripravljene na podlagi poznavanja
potrebnih teoretičnih osnov in bogatih izkušenj številnih izdelovalcev gozdnogospodarskih načrtov. Pri tako
zahtevnem in obsežnem aktu, katje pravilnik, ki določa
gozdnogospodarske in gozdnogojitvene načrte, in pri
toliko novostih in novih določbah, kot jih Pravilnik
1998 prinaša glede na predhodni pravilnik (brez tabel
je Pravilnik 1987 v Uradnem listu obsegal 6 strani,
Pravilnik 1998 pa 17 strani), je gotovo mogoče najti
posamezne dikcije, kijih je mogoče izboljšati oziroma
dopolniti. Kljub takšnim pomanjkljivostim in koristnim
manjšim dopolnitvam, ki so se pokazale skozi triletno
delo pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov, sem prepričan, da je Pravilnik 1998 pomemben prispevek k
razvoju gozdnogospodarskega načrtovanja pri nas in
zelo solidna podlaga sodobni izdelavi gozdnogospodarskih načrtov. Ker zagotavlja informacijsko povezanost gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega
načrtovanja, paje tudi primerna podlaga kakovostni in
mcionalni izdelavi gozdnogojitvenih no črtov.
Čeprav je bila izdelava Pravilnika 1998 timsko delo,
kot je timsko tudi njegovo izvajanje, se čutim osebno
odgovornega in poklicanega, da odgovorim na očitke
obojega. Zaradi obrambe strokovne resnice in nadaljnjega pozitivnega razvoja gozdnogospodarskega načr
tovanja pri nas, pa tudi zaradi izboljšanja higiene strokovne obmvnave odprtih ali zonimivih strokovnih vprašanj, do katerih imajo strokovnjaki različne poglede,
bom v prispevku tudi razgalil vsaj najizrazitejša zavajanja in tudi neresnice v prispevku štirih avtorjev.
načrtovanje,

Gozd V 59 (2001) 1O

2
2.1

Obravnava očitkov aktualnemu pravilniku
Ali naj pravilnik opredeli predvsem strukturo
procesa odločanja ali vsebino načrtov

Čeprav je odgovor vsekakor lahko subjektiven,
avtorji zelo avtoritativno poučujejo menda nevedne
sestavlja lce Pravilnika 1998, da »mora pravilnik opredeliti temeljno stmkturo procesa odločanja (načrtovati
pomeni namreč odločati) pri obnovi gozdnogospodarskih načttov, ne pa oblikovno strukturo vsebine (zapisov) načrtov«.
Da malce čudno stališče ni edino možno, podkrepimo z dikcij o 16. člena Zakona o gozdovih, ki menda
ni naključna, po formalni plati pa je omenjeni člen
sestavljalcem Pravilnika 1998 celo nalagal, kako oblikovati pravilnik glede na obravnavano vprašanje.
16. člen Zakona o gozdovih
»MinisteJ; pristojen za gozdarstvo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za okolje in prostOJ; in ministrom, pristojnim za varstvo naravne in kulturne dediščine, preduiše vsebino načrtov za gospodaJjenje z gozdovi, roke in podrobnejši postopek sprejemanja splošnih delov gozdnogospodarskih načrtov ter način spremljanja njihovega izvajanja.«

Nadaljnji komentar ni potreben. Očitki in diskvalifikacijski nauki so očitno neosnovani.
2.2

O nujnosti podrobnejše diferenciranosti
gozdnogospodarskih ciljev in o načinu obravnavanja funkcij gozdov v načrtih

Vprašanje potrebnosti diferenciranja ciljev je bilo
delno obravnavano tudi že v uvodu omenjenem članku
dr. Gašperšiča, tokrat se torej razprava o njem poglablja.
V prispevku štirih avtorjev je zapisano: >>Raznolikosti znotraj gozdnogospodarskih območij se moramo
lotiti že na ravni gozdnogospodarskih ciljev. Diferenciacija pomeni iskanje specifičnih razvojnih poti za
gospodarjenje z gozdovi.« Ravno v odstavku, ki obravnava funkcije gozdov, je misel še enkrat poudarjena:
»Vsaka ciljna kombinacija s specifično hierarhijo ciljev
zahteva temu prilagojeno gospodarjenje, tj. specifičen
sistem gozdnogospodarskih ukrepov.«
Nedvomno so nam na primer v gospodarski enoti
(v nadoljevanju GGE) pogosti cilji gospodatjenja z
gozdovi ohranitev gozdov, dvig njihove lesne zaloge in
tekočega prirastka, krepitev določenih funkcij gozdov
ipd. Vendar je mogoče vse te cilje, upoštevajoč pestrost razmer v GGE, zapisati v en (splošen) cilj, ki je

temeljno vodilo vsem usmeritvam in ukrepom v GGE,
upoštevajoč v konkretnih razmerah te razmere, potrebe
in možnosti. Želja po tolikšni diferenciranosti ciljev,
da bi imeli za vsak primer specinčnib razmer v GGE
opredeljen specifičen gozdnogospodarski cilj, bi nas
lahko p1ipeljala v situacijo nepreglednega sistema gozdnogospodarskih ciljev oziroma celo sistema hierarhij
ciljev.
Pri opredelitvi ciljev v GGE bi bilo treba upoštevati
vsaj naslednje parametre:
- obliko lastništva: praviloma jih je v GGE več, zasebne gozdove pa bi bilo umestno po velikosti in drugih značilnostih posesti (npr. razpoložljiva delovna
sila, odvisnost od dohodka iz gozda idr.) v večini
primerov deliti še v nekaj kategorij;
- rastiščne razmere;
- funkcije gozdov: teh je praviloma veliko in zahtevajo
zelo različne usmeritve in ukrepe;
- krajine: že GGE praviloma ne pripada samo enemu
tipu krajine, gozdnogospodarsko območje (v nadaljevanju GGO) vselej zajema več tipov krajin.
Ker dosledna opredelitev ciljev ni cilj načrtovanj a,
ampak so cilji samo sredstvo za boljše delo, s katerim
si ne gre nagajati, ampak pomagati, je torej potrebno
zadeve poenostaviti. Stopnja poenostavitve je stvar
subjektivne presoje. Enoten sistem ciljev nas pri konkretnem delu tudi v zasebnih gozdovih ne pusti neorientirane. Če je določen lastnik gozda s posestjo Je
nekaj hektarov pripravljen vemo slediti strokovnim
rešitvam, smo dolžni to kar najbolj izkoristiti.
Ravno ukrepi za krepitev posameznih funkcij gozdov oziroma načini upoštevanja posameznih funkcij
gozdov pri izvajanju gozdnogojitvenih ukrepov so tako
pestri, da bi bilo povsem neracionalno uveljavljati določitev vseh teh ukrepov striktno prek primerne hierarhije ciljev. Razen v ekstremnih primerih (varovalni
gozdovi, nekateri gozdovi s posebnim namenom) je
mogoče gozdnogojitveni ukrep prilagoditi navzočnosti
poudarjenih funkcij neposredno pri načrtovanju gozdnogojitvenih ukrepov v detajlu brez pretirane nadgradnje ciljev. Ob obravnavanju gozda v konkretni
funkcijski enoti pač pogledamo, katere funkcije so na
njenem območju poudarjene in kaj bi bilo v zvezi z
njihovo krepitvijo ustrezno opraviti. Navedeno se v
konkretnem okviru pač upošteva v okviru možnosti.
Tako je ohranjena preglednost na tem zelo pestrem
področju. Zato smo tudi menili, daje v načrtu primerno
funkcije gozdov obravnavati na enem mestu, pregledno
in celovito, od stanja do ukrepov.
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Prav na področju zagotavljanja mnogonamenskosti
smo v zadnjih nekaj letih v slovenskem gozdarstvu
napravili pomemben razvojni korak, tudi po zaslugi
Pravilnika 1998, ki je področje funkcij gozdov podrobneje opredeli l. V preteklosti so bile funkcije gozdov
pomanjkljivo in pd Sloveniji povsem neenotno opredeljene tudi zato, ker s strani omenjanih avtorjev zelo
čislan i Pravilnik 1987 razen deklarativne navedbe v
26. členu, da vključuje prikaz stanja tudi »predstavitev potreb po splošno koristnih funkcijah gozdov«, na
področju valorizacije gozdnega prostora ni prinesel
nobenih konkretnejših določb, ki bi bile podlaga že
tedaj nujno potrebnemu razvojnemu koraku na tem
področju. V letih 1998-2000 je ZGS do ločbe Pravilnika
1998 tudi že uspešno prenesel v prakso, saj so za ves
gozdni prostor Slovenije pripravljene podrobne ka11e
funkcij gozdov, z utemeljitvami njihove opredelitve
in navedenimi bistvenimi potrebnimi ukrepi za vsako
funkcijsko enoto (približno 40.000 v vsej Sloveniji).
Izdelane vsebine smo posredovali Ministrstvu za okolje
in prostor, ki jih upošteva pri izdelavi dol go ročnega
prostorskega plana Slovenije, sproti pa jih posreduj emo
tudi naravovarstvenim organizacijam in lokalnim skupnostim, da jih lahko upoštevajo pri svojem delu in
planiranju na svojih območjih. V dialogu z navedenimi institucijami in na osnovi novih spoznanj in analiz
bomo (ob izdelavi gozdnogospodarskih načrtov GGE)
obsežno in zahtevno gradivo v prihodnje dopolnjevali
in ažurirali. Po kriterijih Pravilnika 1998 je gozdni
prostor tudi členjen v več kraj inskih tipov, kar omogoča
gospodarjenje z gozdovi in tudi usmeritve za skupine
drevja in posamezno drevje zunaj gozda obravnavati
na kakovostno višji, krajinski ravni.
Kakovostne strokovne podlage so nujen pogoj za
napredek na področju večnamenskega gospodarjenja z
gozdovi. Več kot je slovensko gozdarstvo na fonnalni
in operativni ravni v preteklih nekaj letih pridobilo na
tem področju, bi bilo težko pričakovati . Zato je trditev
avtorjev v kontekstu Pravilnika 1998 in prakse gozdnogospodarskega n ačrtovanja, da gre pri vključeva
nju večnamenskosti v celoten proces gozdnogospodarskega načrtovanja »za kvalitetno novo vsebino v
procesu načrtovanja gospodarjenja z gozdovi, ki se še
vedno s težavo uveljavlja,« zlonamerna in v resničnem
razvoju dogodkov danes nima prave podlage. Stvari
na tem področju so se premaknile in se še naprej dobro
razvijajo. Menda so tudi že na operativni ravni postale
moteče za tiste gozdarje, ki v gozdu še vedno vidijo
samo lesno njivo.
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Avtorji tudi kar spregledujejo um eščenost gospodarjenja z gozdovi v širše vsebinske in pravne okvire,
ki tudi določajo gospodarjenje z gozdom. Sistem prostorskega planiranja opredeljuje do l očene okvire tudi
delu z gozdom. Varovalni gozdovi, gozdni rezervati,
obm očja zavarovane narave in vsi gozdovi s posebnim
namenom se pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov
privzamejo, skupaj z opredeljenimi cilji in usmeritvami
za delo s temi gozdovi. Zanje so torej cilji diferencirani in jasno opredeljeni že z akti o njihovi razglasitvi.
Pomemben del ekstremnih razmer, ki zahtevajo posebno opredeljenost ciljev, usmeritev in ukrepov, je na ta
nači n v pogledu diferenciranosti ciljev rešen in izvzet
iz problematike ciljev za preostale gozdove v GGE
oziroma GGO.
Stvari so danes drugačne kot pred letom 1990 tudi
v pogledu nujne participacije lastnikov gozdov in širše
javnosti pri odl očitvah na področju gozdnogospodarskega načrtovanja. Zato je že Zakon o gozdovih predvidel javne razgrnitve in javne obravnave osnutkov gozdnogospodarskih načrtov. Pri določenih , zlasti prostorskih opredelitvah v gozdnogospodarskih načrtih pa tudi
to še ni dovolj. Nekatere opredelitve pa č zahtevajo širšo
overitev. ln tu niso dovolj niti javne razgrnitve in obravnave osnutkov gozdnogospodarskih n ačrtov niti nmenja
lokalnih skupnosti in naravovarstvenih organizacij (pri
n ačrtih GGE) oziroma soglasja ministra, pristojnega
za okolje (pri načrtih GGO). Za nekatere opredelitve
v gozdnogospodarskih načrtih je danes pač potrebna
širša družbena verifikacija prek n atančno opredeljenega
postopka sprejemanja prostorskih planov - državnega
prostorskega plana in prostorskih planov obč in, zato
mora biti gozdnogospodarsko n ačrtovanj e integralno
vpeto v sistem prostorskega planiranja. V tem pogledu
navedene švicarske ugotovitve in sugestije na nj ihovi
podlagi niso novost. V Sloveniji se je odnos med gozdnogospodarskim načrtovanjem in prostorskim planiranjem v zadnjih letih precej dorekel.
Na podlagi gozdnogospodarskih načrtov in drugih
gozdarskih strokovnih podlag pripravljene sektorske
strokovne podlage za državni prostorski plan se v okviru
postopka izdelave in sprejema državnega prostorskega
plana vsestransko strokovno uskladij o in v optimalni
meri vgradijo v državni prostorski plan. Nekatere vsebine v državnem prostorskem planu postanejo obvezujoče pri izdelavi obči ns kih prostorskih planov. Gozdnogospodarski načrti se pri prostorskem planiranju na
ravni občin upoštevajo kot strokovne podlage, sprejet
prostorski plan pa je v pogledu opredelitev prihodnje
rabe prostora obvezno izhodišče gozdnogospodarskemu
načrtovanju. Zaradi tesne soodvisnosti gozduogospodarGozdV 59 (2001) 10
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skih n ačrtov in prostorskih planov posveča ZGS izjemno
veliko pozornosti sodelovanj u pri izdelavi državnega
prostorskega plana, ki je pravkar v delu, ter izdelavam
oziroma spremembam občinskih prostorskih planov.
Trenutno nam pri tem sodelovanju na ravni obči u zmanjšujejo moč po vseb ini preozke obvezne podlage preteklega državnega prostorskega plana, pri katerih lahko
gozdarstvo uveljavlja moč soglasjedajalca. Po še vedno
veljavnem državnem prostorskem planu veljajo za obvezujoče podlage občinam pri izdelavi njihovih prostorskih planov n amreč samo varovalni gozdovi. Glede vseh
drugih vsebin lahko podajamo le mnenja, ki pa tudi ne
ostajajo prezrta, saj Urad za prostorsko planiranje pri
Ministrstvu za okolje in prostor ob pregledu predlogov občinskih prostorskih planov zahteva usklajenost
z vsem i sektorji, morebitne neusklajenosti pa skrbno
obravnava. Na taka usklajevanja na sedežu urada so
vabljeni tudi predstavniki ZGS. Trenutno se trudimo in
smo na dobri poti, da se v novem državnem prostorskem
planu pridružijo med obvezujoči mi vsebinami varovalnim gozdovom še gozdni rezervati ter vsi gozdovi s
poudarjeno katerokoli od štirih ekoloških funkcij.
Na podlagi vsega povedanega in tudi nekajletnih
izkušenj izdelave gozdnogospodarskih načrtov po Pravi lniku 1998 se zdi, da bo na podlagi vsebine 22. in
37. č len a Pravilnika 1998 prek splošnega cilja gospodarjenja z gozdovi in ustreznih, v omenjenih č l enih
zahtevanih usmeritev mogoče zagotoviti uspešno načr
tovanje vseh ukrepov v GGO oziroma GGE.
Naj bo vse povedano tudi odgovor na povsem zavajajoči očitek, da v Pravilniku 1998, seveda za razliko
od Pravilnika 1987, ni določbe o nujnosti medsebojne
usklajenosti gojenja in i zkori šč anj a gozdov. (Avtorji
seveda očitek »nadgradijo« z naslednjo mislijo: »Če
manjka taka klj u čn a opredelitev za notranjo ureditev
mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi, ki ni kar
sama po sebi razumlj iva, se lahko vprašamo: Kako bomo
sodelovali v procesih prostorskega planiranja, tj. pri
reševanju konfliktov pri rabi prostora, če se še na svojem
področju ne znamo organizirati, pri odpravi svoj ib notranjih konfliktov, ki lahko postanejo tudi zunanji?«)
Naj dodam, da » manj kajoče« opredelitve dovolj
opredeli že Zakon o gozdovih v svojem 8. členu. Tudi
če se zdi avtorjem potrebno dikcij o zakona prepisati v
pravilnik (kar ni strokovno) ali jo v pravilniku v čem
še nadgraditi, je na podlagi takega mišljenja zapisan
navedeni zaključek nekorekten in žaljiv. Sodelovanje
n ačrto valcev ZGS v procesu prostorskega planiranja
torej poteka zelo plodno, gotovo pa bo moral ZGS tudi
na tem področju v prihodnje še intenzivirati delo in
sodelovanje z nosilci prostorskega planiranja.
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Razumem skrb avtorjev glede te pomembne vsebine, vendar naj pojasnim, da je bila ob sestavi Pravi lnika 1998 ta vsebina predvidena v okviru poglavja
Oris zakonitosti razvoja gozdov. Pri analizi zakonitosti
razvoja gozdov se namreč dokončno izkristalizirajo
temeljni razvojni problemi v območju (enako je predvideno za GGE v načrtih GOE), ki se v n ačrtu tudi
obravnavajo. Če si avtorji to vsebino želijo imeti eksplicitno zapisano v pravilniku, gre torej spet predvsem
za dopolnitev dikcije č lena, saj je v vseh doslej izdelanih načrtih GOE in tudi v osnutkih območnih načrtov
moč videti podpoglavje s prav to vsebino- v okviru že
omenjenega poglavja. Ker se torej v načrtih temeljni
problemi v območju oziroma GGE vsekakor obelodanjeni, je trditev, da »zato ni ustreznega izh odi šča za
reševanje območnih problemov razvoja gozdov«. ki jo
avtorj i ponovijo še v zaključkih, zavajajoča .
2.4 Presoja trajnosti na ravni GGE

Navajat.i Žumrov citat iz leta 1948 kot kronski
dokaz smiselnosti presoje trajnosti zgolj na ravni GGO,
se zdi rahlo neaktualno. Gozdnogospodarska območja
so bila oblikovana predvsem v funkcij i zagotavljanja
lesne surovine za tržno zaprta območja. Tako je v glavnem ostalo do leta 1990. Danes so razmere v pogledu
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zagotavljanja lesne surovine povsem drugačne. Pač pa
nas lahko po tem, kako je z zagotovljenostjo trajnosti
donosov, če se tu ustavimo samo ob njej, up ravičeno
pobara kakšen skrben župan občine. Ne morda iz skrbi
po oskrbi z lesom velike lesne tovarne v občini , ker
si pač ta les pridobiva na širšem trgu, ampak zaradi
številnih manjših porabnikov, ki jim zanesljiva in trajna
oskrba z lesom pomeni določeno varnost. Ob 180 obči
nah v Sloveniji in v prihodnje okrog 240 GOE površina
občine ne presega več veli ko površine GGE. Čeprav
se območje občine nikoli ne ujema z območj em GGE,
pa težnja k č im manjšim nihanjem donosov na ravni
GGE v splošnem zagotavlja tudi trajnost donosov na
ravni občin.
Čeprav je presoja trajnosti donosov na ravni GOO
bolj ključna , presoja trajnosti z navedenega vidika in
tudi z vidika zagotavljanja številnih funkcij gozdov na
ravni GG E gotovo ni odveč in brez smisla. Izdelovalca
načrta GOE (ponovno) napoti k razmisleku, ali se pri
delu z gozdovi GGE v prihodnje res ne bi moglo še
kaj storiti za prepreč itev veli kih nihanj v lesni zalogi
oziroma strukturi razvojnih faz, ki zaradi številnih razlogov, zlasti zagotavljanja več i11e funkcU gozdov, nikoli
niso dobrodošla. Vprašanje je samo, koliko proizvodnosti gozda je vredno žrtvovati zaradi zagotavljanja
trajnosti donosov na ravni dane GOE. Brez dvoma ne
veliko, če iz območnih razmer vidimo (ob izdelavi
območnega n ačrta), daje neugodnost tovrstnih razmer
v dani GGE m ogoče kompenzirati z ustreznim ukrepanjem v drugih GOE, manjša žrtev pa je morda vendarle
tudi uprav i čena, saj vodi k pestrejšemu in stabilnejšemu
gozdu tudi na manjši površini.
Nenazadnje je potrebno omeniti tudi upravi čen o pričakovanje trajnosti donosov (vsaj približno ena komernih) tudi s strani (vsaj) večj ih posestnikov gozdov. Trajnosti donosov se bo torej odslej potrebno posvetiti na
različn ih ravneh, tudi nižjih od GOE. Potrebno razumevanje tega vprašanja je torej dokončno ušlo iz steklenice
okorelih predstav soci al i stično razumljen ih gozdnogospodarskih območij, čeprav tudi sam še vedno vidim
presojo trajnosti na ravni GOO kot ključno.
Zaradi vsega povedanega menim, da presoja trajnosti na ravni GGE danes ni povsem brez smisla ali
kar »zgrešena«, kot to avtoritativno navajajo avtorj i
in ob tem vzvišeno zaključijo, kako »so se sestavljalci
pravilnika diagnoze stanja v pogledu trajnosti lotili na
nepravem mestu, na nepopoln način in brez jasno izraženega namena (cilja)«. Kot da sestavljalcem pravilnika v osnovi ne bi bil poznan namen presoje trajnosti
donosov in vseh drugih funkcij ter potrebna vsebina.
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Strinjam pa se, da bi bilo v zvezi s presojo trajnosti
primerneje vsebino analiz podrobneje opredeliti pri
poglavju za območne načrte in v poglavju za načrte
GOE navesti, da se pri analizi smiselno upošteva vsebina določenega člena v okvim poglaVja o območnih
načttih, vendar to vprašanje res ni tako bistveno, kot
so se ga avtorji potrudili prikazati. Obstoječa ureditev
tega zapisa v Pravilniku 1998 je posledica oblikovnega vzorca podobnih zapisov pri vseh dmgih vsebinah
načrtov. Strinjam se tudi, da bi bilo zaradi pomembnosti
presoje trajnosti vendarle koristno podrobneje razčle
niti v 36. oziroma 21. členu Pravilnika 1998 zahtevano
vsebino načrtov, kot je to vsebovano v 18. členu Pravilnika 1987. Tudi ta tematika je sicer, celo podrobneje kot
v Pravilniku 1987, opredeljena v vzorcih gozdnogospodarskih načrtov in seveda v načttih samih, v okviru
že omenjenega poglavja Oris zakonitosti gozdov, v primeru območnih načrtov v poglavju 5.2 Presoja stanja
in razvoja gozdov v pogledu h·ajnosti, tako da vsekakor
ne gre za spre gledano vsebino.
2.5 Pomanjkljivo o razvoju prilagojenih tehnologij
pri pridobivanju lesa

Avtorji očitajo, da so za razvoj zelo pestrim okoliprilagojene tehnologije pri pridobivanju lesa
s Pravilnikom 1998 predvidene le splošne usmeritve,
medtem ko je Pravilnik 1987 za območni načrt v 20.
členu predvidel v integralno celoto usklajen načtt razvoja te dejavnosti. Seveda sledi kup naukov in navedb
hudih posledic pomanjkljive opredelitve Pravilnika
1998 na tem področju za skladen in uspešen razvoj
mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi.
Pa si oglejmo veliko vsebinsko razliko med obema
pravilnikoma na tem področju in čarobno dikcij o Pravilnika 1987, ki naj bi v nasprotju s Pravilnikom 1998
zagotavljala uspešen razvoj slovenskega gozdarstva na
področju prilagojenih tehnologij.
Pravilnik 1998, za območni načrt:
ščinam

16. člen- Splošni opis GGO:
»Splošni opis GGO vsebuje:
-odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami in razmere za pridobivanje lesa, ki se pdkažejo na pregledni
karti in v tabeli SPR.«
22. člen- Določitev ciljev, usmeritev in uf..Tepov:
»Skladno s splošnim ci/jem gospodmjenja z gozdovi
oziroma s funkcijami gozdov v GGO se določijo splošne
usmeritve gospodmjenja z gozdovi v GGO, ki zajemajo
zlasti:
- tehnologijo pridobivanja lesa in gradnje gozdnih
prometnic.«

(Opomba:
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podčrtal

avtor)

Pravilnik 1987, za območni

načrt:

20. člen- Opisni del gozdnogospodarskega načrta:
»ObHkovanje ciljev, smernic in programov ukrepov za posamezne dejavnosti gospodmjenja z gozdovi
zajema:
- razvoj tehnologije z omejitvami uporabe zaradi
kvarnih vplivov na okolje.«

Na ravni načrtov GOE je ob nekoliko spremenjenih dikcijah odnos med primerjanima pravilnikoma
podoben. Kaj je med dikcijama primerjanih pravilnikov
tista velika razlika, ki dela Pravilnik 1998 na področju
usmerjanja razvoja tehnologij neuporaben, saj se z njim
ne zagotavlja uspešnega razvoja mnogonamenskega
gospodarjenja z gozdovi, medtem ko je Pravilnik 1987
na tem področju predvidel vse potrebno, naj presodi
bralec sam. Osebno menim, da gre v tem primeru za
povsem nepotreben in nebistven očitek in očiten primer
zavestnega zavajanja bralca.
Ob tem naj ravno v zvezi z obravnavanim področjem navedem, da so po Pravilniku 1987 obrazci za
vpis podatkov in šifrant za izdelavo načrtov GOE sicer
predvideli zbiranje nekaterih podatkov s področja tehnologije, ki so pomembni za presojo stanja in razvoja
na področju prilagojenih tehnologij in gradnje prometnic, medtem ko v izpisnih tabelah, ki so sestavni del
gozdnogospodarskih načrtov, sploh ni bilo mbrik za
njihov izpis, zato jih tndi računalniški programi niso
obravnavali in se v načrtih ti podatki sploh niso prikazovali. Nekateri načrtovalci so zato, ker pač Pravilnik
1987 teh podatkov ni zahteval, tudi nehali zbirati te
podatke. Kako je ob tem dejstvu Pravilnik 1987 za
obdobje, za katerega je veljal, zagotavljal pozitiven
razvoj prilagojenih tehnologij ter »skladen in hkrati
uspešen razvoj mnogonamenskega gospodarjenja z
gozdovi«, bodo morda zmogli pojasniti avtorji.
ZGS je nesprejemljivo vrzel manjkajočih podatkov
že zapolnil, potrebne pa bodo še nekatere preveritve
preteklih baz podatkov.
2.6 Analiza preteklega gospodarjenja z gozdovi
za potrebe območnega načrta naj ne bi vključe
vala kritične ocene medsebojne usklajenosti
celotnega sistema gozdnogospodarskih ukrepov
(dejavnosti)

Trditev preprosto ne drži, ker to določa za raven
GOE 2. odstavek 35. člena, ki ga avtmji sicer nekako
omenjajo, ker pač obstaja, poskušajo pa mu naprtiti
očitek, da ena od štirih alinei ni čisto jasna in dovolj
opredeljena. Za potrebe območnega načt1a 20. člen
določa, da se analiza opravi skladno z vsebino 35. člena
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evi
oziroma z njenim smiseln im upoštevanjem. Pa to >>smiselno upoštevanj e« avtmj i spet nesmiselno prezrejo
in ugotovijo, da pristopa že ne moreta biti »povsem
enaka« za potrebe načrta GOE in območ n ega načrta.
Spet zavestno zavajanje bralca.
V osnutkih območnih načrtov je ta vsebina obravnavana v poglavju 4.2.6 Celovita ocena doseganja postavljenih ciljev.
V primerjavi z JI alineami, ki v Pravilniku 1998
opredeljujejo vsebino analize preteklega gospodarjenja
v GGE in GOO za preteklo ureditveno obdobje, sta v
Pravilniku 1987 člena, ki določata tovrstno analizo za
potrebe načrta GGE in območnega načrta, zelo skopa,
s samo po tremi alineami, ki so za načrt GOE in GOO
povsem enake, in sicer:
>>Analiza preteklega gospodarjeJ?ja zajema presojo:
- gospodarjenja v preteklem desetletju,
- ueinkov gospodmjenja v preteklem obdobju,
- ciljev, smernic in ukrepov, p ostavljenih za preteklo
desetletje, in analizo razvoja gozda in gozdnih
fondov za daljše preteklo obdobje.«
Pri členu, ki govori o načrtu GOE, sledi samo še
navedba, da se podrobnejšo analizo izvede po homogenih stratumih gospodarskih razredov, pri čemer se
upošteva učinke gospodarjenja v osnovnih ureditvenih
enotah glede na lastništvo.
To je seveda edina logična pot te analize, zato ni
razumlj ivo, zakaj avtmje tako moti odsotnost opisa
postopka v Pravilniku 1998. Tudi analizo preteklega
gospodarjenja na območni ravni je potrebno izvesti na
ravni gospodarskih razredov ter izvedena dela analizirati po oblikah lastništva. Tako je tudi narejeno v vseh
že izdelanih načt1ih .
Trditev avtmjev, da s Pravilnikom 1998 ni predvideno analiziranje gospodarjenja z gozdovi po posameznih oblikah Lastništva, spet preprosto ne drži. Pravilnik
predpisuje določitev možnega poseka ter gojitvenih
in varstvenih del po oblikah lastništva (pri izdelavi
načrtov GOE opredeljujemo to na ravni sestaja), prav
tako pa tudi vodenje evidence izvedenih ukrepov ter
analizo izvedenih ukrepov. Zato so tudi povsem odveč
oziroma samo v funkciji zavajanja in manipuliranja
bralcev neokusne pripombe o »absurdu neupoštevanja
lastništva v celotnem vsebinskem delu procesa načr
tovanja«.
2.7 V Pravilniku 1998 naj ne bi bilo upoštevanib
jasnih

določil

Zakona o gozdovih

V poglavju 4.3.2 Neupoštevanje jasnih zahtev
Zakona o gozdovih avtorji nadaljujejo z neupraviče44&

nimi in zavajajoč imi očitki.
Tako je v prvem odstavku tega poglavja zapisano:
»V Pravilniku ( 1998) so sicer omenjeni pojmi: analize
preteklega gospodarjenja z gozdovi, razvojne težnje
gozdov in podobno, ki v l O. in ll. č lenu Zakona o
gozdovih nedvomno zahtevajo določen koncept načr
tovanja. Vendar je iz tega nastal vsebinsko heterogen in
nejasen 36. č l en z ambicioznim naslovom Oris zakonitosti razvoja gozdov, ki vključuj e več vsebin .. ..«
Najprej, v Pravilniku 1998 našteti pojmi niso le
omenjeni, ampak podrobno obravnavani. Analiza preteklega gospodatjenja z gozdovi nikakor ni kar pomešana med vsebine 36. člena, ampak je za obdobje preteklih deset let za ptimer načrta GOE podrobno opredeljena v 35. členu, kot smo že omenili, znatno podrobneje kot v Pravilniku 1987.
Če vzamemo v obzir analizo razvoja gozdov za
daljše preteklo obdobje, moramo ugotoviti, da sta poznavanje stanj a gozdov in trendov razvoja gozdov v
preteklosti pomembni informaciji pri poskusu napovedovanja prihodnjega razvoja gozdov. Tako na primer
za več ino naših jelovo-bukov ih gozdov prav omenjeno
(in seveda še kateri dejavnik, npr. vpl iv rastlinojede
divjadi) napovedujejo nadaljnje zmanjševanje deleža
jelke v gozdovih. Taka ugotovitev mora v nas vzpodbuditi razmišljanje, kaj storiti, da tak potek kar najbolj
ublažimo. Taka razmišljanja morajo biti v vsakem primeru celovita, zato tudi ni nič narobe, če so tovrstne
vsebine obravnavane v istem poglavju.
Nadalje avtotji ugotavljajo, da bi morale biti takšne
analize izvedene po konkretnih gospodarskih razredih.
To seveda Pravilnik 1998 zahteva, kar je jasno navedeno v prvem in drugem odstavku 36. č l ena .
Časovno opredeljene gozdnogojitvene cilje sem v
Gozdarskemu vestniku že pojasniL Pri vseh na tem
mestu obravnavanih vsebinah Pravilnika 1998 resnično
ni najti takšne, ki bi bila v nasprotju z Zakonom o gozdovih.
2.8 Pravilnik naj bi bil pretirano podroben in vodi
v pretirano poenotenje načrtov

O tem bi lahko na dolgo razpravljali, saj je stvar
subjektivne presoje. Ne da bi se ob tej priložnosti trudili
opraviti celovitejšo analizo obeh pravilnikov, pa naj v
zvezi s tem oč itkom Pravilniku 1998 opozorirno vsaj
na nekaj dejstev.
Premalo podroben Pravilnik 1987 očitno ni zagotavljal takšne č lenitve gozdov in zbiranja podatkov
o gozdovih, da bi bilo mogoče na ravni Slovenije pripraviti uporabne seštevke celo temeljnih podatkov o
gozdovih. Gospodarski razredi so bili oblikovani po
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posameznih GOO po različn ih kriterij ih (v nekaterih
GOO je bilo npr. pri nj ihovem oblikovanju pomembnej še rastišče, drugod so bili pomembnejši sestoji),
rasti šča so se povezovala v območne gospodarske razrede zelo razl ično, tako da ni bilo mogoče napraviti
seštevkov niti za najpomembnejše tipe gozdov.
Pravilni k 1987 je sicer posvetil dopustnim napakam
meritev lesnih zalog skoraj 1O % svojega tekstnega
dela, zelo podrobno je opredeljeval dopustne intervale
tudi po kakovosti rasti šč, zaradi nerešenih vprašanj v
zvezi s tehnologijo zbiranja podatkov pa so bili zbrani
podatki o lesnih zalogah malo uporabni ua vseh ravneh,
od o ddel čne do državne.
O ftmkcijah gozdov Pravilnik 1987 tudi ni povedal
skoraj ni česar, kar sem že omenil. Karte funkcij, ki so
jih gozdna gospodarstva izdelala brez ustreznih enotnih
opredelitev in navodil, so bile na ravni Slovenije med
območj i povsem neusklajene injihje MKGP, namesto
da bi mu koristile pri usklajevanju rabe prostora, v
interesu gozdarstva raje zadržalo v predalu.
O podatkih na področj u tehnologije pa sem tudi že
povedal, da zbiranja in anal iz nekaterih pomembnih
podatkov Pravilni k 1987 sploh ni zagotovil.
Pravilnik 1998 zagotavlja zbiranje kakovostnih
podatkov o gozdovih, nj ihove seštevke po smiselnih
kategorijah ter kakovostno izdelavo kart funkcij i11
drugih tematskih kart, ki j ih ni potrebno skrivati v predalih, ampak z njimi akti vno sodelujemo pri urejanju
prostora.
3
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1
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Zaključek

Članek štirih profesorjev je, milo rečeno, nepri meren tako po vsebini kot po nač i nu zapisanega in je vsekakor nov prispevek k zmanjšanju ugleda naše fakultetne ustanove v gozdarski operativi. Težko pa si je
razložiti tudi njegov namen.
Od vseh večjih očitkov Pravilniku 1998 še najbolj
razumem zahtevo po diferenciran ih ciljih glede na lastniške razmere, čeprav sem prepričan, da je mogoče
solidno usmerjati razvoj gozdov tudi z enotnimi cilji
za gozdove vseh lastništev, in da v tem pogledu doslednejša delitev ciljev in vsebine načrta lahko napravi
načrt nesmotrna zapleten. Vendar so se ob pomembnejših vsebinah avtorj i pri obravnavi Pravilnika 1998
trudili tudi s podrobnostmi in so z veliko mero subjektivnosti prav iskali možne oč i tk e . Ker je bilo pravih
oč i tno premalo, so jih (z zavajanjem) tudi na silo skrpali. Da bi se toliko avtorjev tudi na ta način trudilo
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s pravilnikom ter svoja nmenja o njem in aktualnem
gozdnogospodarskem načrtovanju nemalokrat zabelilo
z diskval ifikacijami sestavljalcev pravilnika in celotnega današnjega načrtovanja samo zaradi želje po strokovni izpopolnirvi obojega, seveda ne verjamem. O
drugih namenih članka sam ne bom preveč razmišljal,
avtorj i verjetno vedo zanje. Morda se nekateri preprosto ne morejo sprijazniti s posameznimi novimi strokovnimi rešitvami in z dejstvom, da izvirajo od ljudi
zunaj njihovega dolga leta edino posvečen ega kroga.
Ali pa so v ozadju drugi rač uni ? ZGS se nenehno srečuje z mnogimi. Vsekakor objavljajo avtorji takšne
konstrukcije v zelo ne ugodnem času za gozdnogospodarsko n ačrtova nj e in celotno gozdarsko stroko pri
nas.
Človek se tudi zgrozi, ko vidi čmo na belem zapisano, kako nekateri pomembni strokovnjaki zagovarjajo preteklo stanje na področju gozdnogospodarskega
načrtovanj a in pravi lnik, ki gaje podpiral. Torej preprosto niso videli in še zdaj ne vidijo niti njunih največj ih
slabosti, ki sem jih ob koncu nekaj kar mimogrede
navedel. Če ne bi bil posebej izzvan, o preteklem pravilniku ne bi pisal negativno, saj tudi pred leti nisem, ko
sem predstavil nov pravilnik (GozdV 1/98). Je bil pač
izdelek svojega časa nedvomno tudi s posalt1eznimi
pozitivni mi rešitvami.
Razvoj gozdnogospodarskega načrtovanj a pri nas je
v osemdesetih letih (preteklega stoletja) zastal. Nekaj
o tem sem že napisal (GozdV, 7-8/2001). Prav Pravilnik 1998 in delo ZGS sta dala gozdnogospodaJskemu
nač1tovanj u pri nas nov razvojni polet.
Gotovo tudi Pravilnik 1998 ni brez pomanjkljivosti,
ki jih je z drobnimi dopolnitvami mogoče odpraviti,
kot je možno in potrebno še izboljšati tudi delo ZGS na
področj u gozdnogospodarskega načrtovanja. Vendar
sem prepri čan , da je Pravilnik 1998 izpolni l pričakova
nja in pomembno prispeval k napredku ne le gozdnogospodarskega načrtovanja, ampak tudi drugih dejavnosti, ki črpajo iz njegove vsebine. Zato je po vsebini
in način u zelo sporen napad štirih profesorjev nanj in s
tem tudi na zavzeto delo strokovnjakov ZGS, ki izdelujejo gozdnogospodarske načrte, neumesten, neproduktiven in škodlj iv, in to ne le za razvoj gozdnogospodarskega n ačrtova nja pri nas, ampak za celoten razvoj
gozdarske stroke in usklajenega medinstitucionalnega
delovanja gozdarsrva na Slovenskem.
Živan Veselič
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ain odmevi
Ris in bovški

ovčerejci

V Gozdarskem vestni 1m št. 7-8/200 1 lahko preberemo članek z naslovom »Ris dela škodo bovškim
ovčerejcem«. Kot raziskovalec in strokovnjak, ki se
ukva!ja s problematiko risa, se z določenimi t:rilitvami v
omenjenem p1ispevku ne strinjam in mislim, da zaslužijo dodatna pojasnila. Bralec, ki nekoliko slabše pozna
problematiko, bo lahko med prebiranjem članka kaj
hitro dobil napačno predstavo o življenjskih navadah
risa. Zato sem originalni naslov č lanka pomensko
nekoliko preoblikoval.
Avtor opisuje 4 primere škode na drobnici v ograjenih pašnikih, v katerih je bilo pokončana skupaj 22
živali. Po značilnih poškodbah na kadavrihje bilo nesporno ugotovljeno, daje povzročitelj ris. Takoj na tem
mestu je potrebno omeniti, da so slovenski risi svojevrstna posebnost pri napadih na domačo živino. Kot
raziskovalec sem vključen v mednarodna združenja
strokovnjakov, ki se ukvarjajo s proučevanjem risa.
Večkrat sem v takšnih krogih predstavil razmere v
populaciji risa pri nas in med drugim tudi škode na
domači živini zaradi risa. ln že kar nekajkrat se mi je
zgodilo, da so me strokovnjaki iz dežel, v katerih je
ris tudi stalno prisoten (Skandinavija, Švica, Poljska),
začudeno spraševali, ati ris pri nas v enem napadu na
živino pokonča tudi več živali. Evropska literatura in
tudi praksa takšnih primerov praktično ne poznata,
medtem ko naj bi naš slovenski ris kar večkrat na leto
pokončal po tri, štiri, celo 12 ovc naenkrat.
Praviloma namreč ris (tudi v ograjenih pašnikih)
pokonča le eno samo žival, izjemoma dve al i celo tri,
več pa praktično nikoli. Ne trdim, da takšni primeri
niso mogoči, vsekakor pa niso pogosti in niso normalen
vedenjski vzorec te živalske vrste.
Pravilna je ugotovitev, da se ris zelo dobro prilagaja
na prisotnost človeka in tudi domač ih psov, a vseeno
prisotnost č loveka zanj predstavlja določeno nevarnost,
ki se ji vsekakor skuša izogniti. Za razliko od pokončane
divjadi, si pri pokončani domači živali praviloma poteši
le najhujšo lakoto, nato pa si poskuša poiskati drug vir
l1rane. Od tod tudi izvira zmotno mišljenje, da ris svojo
žrtev samo zadavi, izpije kri, nato pa jo pusti. V primeru neuspešne ga lova se bo po nekaj dnevih ponovno
vmil poiskati star plen, ki ga je med tem lastnik ovac že
odstranil, kar pa je pogosto lahko povod, da si ris postreže z novo žrtvijo. Trditev je mogoče podkrepiti tudi
s praktičnimi izkušnjami pri odlovu risov za telemetrične raziskave pri nas in v tujini. Poskus odlova risa
na svežem plenu, ki temelji na predpostavki, da se ris
vraca k svojemu plenu, je na plenu ilivjadi dva do trikrat
448

uspešnejši kot poskus odlova na plenu domače živine.
Glede na dejstvo, da se ris relativno dobro in hitro
privadi na prisotnost č l oveka samo dnevna kontrola
ograjene domače živine za preprečevanje škode ni
dovolj. Ri sova vsakdanja aktivnost je največja zvečer,
ko se zmrači ter zjutraj preden se zdani. Nočno zapiranje živine v zaprt hlev ima torej z vidika zaščite domače
živine svoj smisel, vendar pa tako kot vsi ostali zaščitni
ukrepi za preprečevanje škod ni stoodstotno zanesljiv.
Enako velja za ograje. Električni pastirji so učinkovita
zaščita, pri tem pa je zelo pomembna višina ograje in
nač in pletenja. Višina ograje naj vsaj za nekaj deset
centimetrov presega veitikalno razdaljo od oči do tal
pri odrasli živali (torej vsaj l m do 1,2 m). Ena sama
žica elektri čnega pastirja ni dovolj, saj bo ris v tem
primeru zelo enostavno zlezel pod njo. Za učinkovi to
zaščito se zato priporoča tri žice, ki so med seboj vsaj
mestoma tudi vertikalno povezane. Ris je seveda sposoben preplezati tudi takšno ograjo, aje škodnih primerov vseeno bistveno manj.
Tudi v ograjenem prostoru ris praviloma pokonča
samo eno žrtev. Od vseh treh velikih plenilcev je ris
telesno najšibkejši, zato mora svoj plen v naravi zelo
pogosto prepustiti telesno močnejšima medvedu in
volku. Njegov plen koristijo tudi lisice, kune, jazbeci
in druge živali. Ris svoj plen pogosto zakoplje in tako
zmanjša možnost, da bi drug plenilec odkril ostanke
plena. Iz istega razloga tudi nima izrazitega nagona, da
bi si pri plenu delal zalogo. Zakaj praviloma pokonča
eno samo žrtev, obstaja še en razlog. Ris je lovec na
zalaz in svoje žrtve ne goni. Ponavadi žrtev počaka na
prehodu ali pa se ji neslišno priplazi in skoči na nj o.
Če žrtev ne uspe ujeti v nekaj skokih, lov opusti, saj
zaradi majhnega srca ni sposoben dolgoh·ajnega teka.
Uspešnejši je pri lovu na posamične živali, torej smjad,
saj se čredne živali združujejo ravno zaradi povečeva
nja varnosti pred plenilci. Čreda že sama po sebi za risa
predstavlja manjšo možnost za uspešen lov. Iz enakih
razlogov ris nima posebnega interesa, da bi dirjal za
živino v ograji in jo pobijal.
Drugače pa je s pasjimi vrstami plenilcev, kamor
sodita volk, in tudi domači pes. Volk živi in lovi v krdelu.
Poleg tega je njegov način lova takšen, da žival goni,
pri čemer iz črede skuša izločiti počasnejše ali šibkejše
živali. Več pokončanih živali v enem poskusu lova ni
nobena redkost. Pri volkovih se prva hranita vodeča
samec in samica, vse ostale živali pa po hierarhiji navzdol. Več kot je hrane 11a razpolago, več živali se bo
hranilo. Zato je za volka ali psa dirjanje za živino v ograji
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smiselno. Čeprav ovčerej ci neradi priznajo, je za škopo·
na drobnici zelo pogosto kriv potepuški pes ali celo pes
lastnika drobnice. Tudi sam imam videopoSJletke, ki so
nastali, ko smo raziskovali podoben primer ponavljajoči h se škod na ovcah. Kasneje se je izkazalo, da je za
množične poboje ovc kriv lastnikov pes.
Ne trdim, da takšen vzorec obnašanja, v katerem ris
pokonča po več ovc naenkrat, ni možen. Vsekakor ni
pogost in tudi ni normalen vedenjski vzorec te vrste,
čeprav gre za škodo na domači živini. Ris ne razlikuje domače živine od divjadi, on prepoznava samo
svoj plen. Pri mladih, nedoraslih živalih ter pri živalih,
ki jim je bila mati v senzibilnem obdobju prezgodaj
odvzeta, vzorec plenjenja še ni izoblikovan oziroma
odstopa od sicer znači lnega za vrsto. Zato je število
pokončanih živali v takšnih primerih lahko razl ično od
običajnega, enako velja tudi za mesto ugriza, število
ugrizov in ostale poškodbe na kadavru. Takšnim živalim pogosto pravimo prob lemat ične živali in jih je iz
več razlogov bolje odstraniti.
Pri analizi kadavrov, ki j ih je povzročila takšna
žival, nastopi cela vrsta dodatnih problemov in samo
strokovnjak z veliko praktičnimi izkušnjami je sposoben zanesljivo prepoznati pov zroč ite lja pogina. Samo
analiza kadavra ni dovolj. Cela vrsta ostalih koristnih
informacij se namreč skriva v neposredni okolici karlavra, na kar tudi naši izvedenci za škodo zelo pogosto
pozabijo. Pri tem se mi odpira tudi vprašanje, koliko je
v Sloveniji zares dovolj dobro usposobljenih ljudi za
prepoznavanje vzroka nastanka škode na domači živini.
Švica ima npr. razvit sistem usposabljanja kmetov,
lovcev in cenilcev škod, ki skupaj z raziskovalci praktično analizirajo tudi do l OO primerov najdenih kadavrov, tako na domač i živini kot na divjadi. Tudi iz lastnih
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izkušenj lahko potrdim, daje površen pregled ostankov
kadavra pri nas zelo pogost vzrok za napačno sklepanje
o razlogih za pogin.
Glede na navedeno se ne morem strinjati, da zapiranje živine čez noč ter ograjevanje živine ne odvrača
zveri od napadov. Da je čreda v ograji lažji plen kot
žival na prosti paši, se strinjam samo delno. Če ograja
ni pravilno zasnovana, bo pleni.lec ravno tako prišel
v ograjo in iz nje, ovco pa bo zadržala že ena sama
napeta žična vrv. V tem primeru žival lahko postane
celo bolj ranljiva kot na prosti paši. Praviloma pa naj
bi dobra ograja učinkovito varovala ž.ivino pred napadi
plenilcev. Ob vsem tem se sprašujem, koliko časa bo
še trajalo slepomišenje s pospeševanjem reje drobnice, odškodninami in strategijo upravljanja z velikimi
zvenni na istem prostoru. Najlažje je rešiti problem po
sistemu »pokončati baraba, pa ne bo več problemov«,
a vsaj upam, da danes v Slovenij i ni več lastnika ovc, ki
bi tako razmišljal. Vsak rejec drobnice se danes zaveda
pomena prisotnosti zveri v okolju in tudi problemov,
ki so s tem povezani, saj so sami neposredno prizadeti. Tako zelo radi se primerjamo z Evropo, pa tudi
naši južni sosedje Hrvati so že začeli s pripravo plana
upravljanja z risom. Strinjam se, da tako ograja, kot
p1i sotnost pastirja ali gradnja hleva, za kmeta predstavlja strošek. Zato tam, kjer je škod, ki jih povzročajo
zveri, malo, morda res ni smiselno graditi hlevov, spet
drugje je morda res bolje odstraniti kakšnega risa, volka
ali medveda. Vse pa je odvisno od tega, kje in do
kakšne mere bomo priznali pravico bivanja tudi tem
t.i. »prob l emati čnim vrstam« in kje si bomo pravico
bivanja pridržali samo zase in za našo dejavnost.
Cvetko Staniša

Asociacija Luzu lo sylvaticae-Piceetum
V 9. številki 59. letnika Gozdarskega vestnika je na koncu svojega članka Živko Košir zapisal: >>Podobno bi
lahko obravnaval tudi asociacij o Luzu/o sylvaticae-Piceetum, vendar je bila ta že ob prvi predstavitvi v Brixenu
( 1961) od samega Braun-Blanqueta kot piceetum odklonjena.<<
Na zborovanju vzhodnoalpsko-dinarske sekcije Mednarodnega združenja za vedo o vegetaciji, ki je
potekalo od 3. do 7. julija 1961 v Brixenu, je Maks Wraber - tedaj še provizomo - predstavil združbo
Luzulo sylvaticae-Piceetum. Njegovo predavanje je bilo objavljeno na str. 33-38 Poroči l/M i tteilungenl
Comunicazioni/lzvještaji imenovane sekcije (Padova 1962), vključn o z razpravo po predavanju. V razpravi je
sodelovalo več prisotnih, med njimi tudi J. Braun-Blanquet. Ta je pripomnil (v slovenskem prevodu nemško
povedanega in v Poročilih natisnjenega) naslednje: »Luzula sylvatica je razširjena v vseh Alpah; kot absolutno
znač ilnico bi bilo treba najti kako vzhodnoalpsko vrsto.«
Toliko in nič več. Te besede pa seveda ne pomenijo odklonitve združbe kot piceetum in zato v kontekstu
Koširjevega č l anka niso relevantne. At memoria mimtitur. credo, nisi eam exerceas, aut etiam, si sis natura
tardi01: To spoznanje je Ciceron leta 44 položil v usta Katona Starejšega (M. Tullius Cicero, Cato Maior de
senectute, Banovinska zaloga šolskih knj ig in učil, Lj ubljana 1940, str. 16).
Tone Wraber
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Pinijev sprevodni prelec v Julijskih Alpah
Iztok MLEKUŽ:*
Pinijev sprevodni prelec (Thaumatopoea potyocampa) sodi med najbolj znane škodljivce črnega bora.
Razširjenje predvsem v Sredozemlju, nahaja pa se tudi
v Švici okrog Ženevskega jezera vse do nadmorske
višine 1.045 m (BLAŽIČ 1959) in celo v pokraji11i
Baden v Nemčiji , kjer naj bi delal škodo na smreki in
jel ki (BRAUN S 1964). V Sloveniji ga najdemo v borovib nasadih okoli Gorice, na Vipavskem, okoli Razdrtega in Pivke, na Krasu, v Brki nih in na obali (BLAŽIČ
1959). Vsekakor je pojav pinijevega sprevodnega prelca
na kontinentu zelo redek, saj se njegov area! razširjenosti pokriva z avgustovsko izotern1o 22° C (KOVAČEVIČ 1956, BLAŽIČ 1959). Prelec je v prvi vrsti
škodljivec na borih: najraje ima čmi bor, napada pa
tudi alepski in primorski bor, lahko pa se hrani tudi
z iglicami jelke, smreke in duglazije (KOVAČEVIČ
1956).
O pojavljanju pinij evega sprevodnega prelca v primorskem delu Julijskih Alp ni bilo doslej nobenih poročil , čeprav je zlasti na Bovškem precej nasadov in še
več naravnih gozdov črnega bora. Doslej je veljalo, da
je sevema meja njegovega areala med Kanalom ob Soči
in Tolminom (BLAŽIČ 1959). V zadnjem desetletju
se je ob toplejših in bolj sušnih letih prelec najprej
pojavil v nasadih črnega bora v bovški kotlini, zlasti na
prisojnih pobo čj ih pod Rombonom. Leta 2000 je sledil

zelo močan pojav (gradacija?) v Trenti; na ras tišč u
primorskega borovega gozda (Orno -Pinetum nigrae,
Matti ni 1961) pod Berebico je povzroč i l skoraj popoln
golobrst mladovja čmega bora na površini približno
1 ha, hudo pa je prizadel tudi starejše drevje. Posamezne zapredke smo našli celo na nadmorski višini
1.350 m. Na istem mestu se je prelec pojavil tudi leta
2001 , vendar v manjšem obsegu kot leta 2000. Istega
leta kot v Trenti se je pojavil tudi v dolini Koritnice
vse do prelaza Predel ( l. 159 m), prav tako na prisojnih pobočjih na rastišču primorskega borovega gozda;
pojav je bil sicer opazen, vendar ne tako močan kot v
Trenti.
Očitno je pinijev sprevodni prelec postal reden gost
v gozdovih in nasadih č rnega bora v ptimorskem delu
Julijskih Alp. Pojavlja se skoraj povsod, kjer raste č rni
bor, še posebej pa ima rad tople, prisojne lege vse do
nadmorske višine 1.350 m (!). Izogiba se hladnih in
osojnih leg, tako da ga v nasadih črnega bora v dolini
ob rekah Soča in Koritnica skoraj ne najdemo; očitno
je zanj tu prevlažno in prehladna (!). Prav tako ga ni v
naravnih gozdovih črnega bora na osojnih legah pod
Loško steno. Hrani se v glavnem z iglicami črnega
bora; posamezne zapredke smo našli tudi na rdečem
boru in na macesnu, vendar ni gotovo, da se hrani tudi
z njunimi iglicami. Večje škode razen manjšega golo-

Pregledna karta pojava pinijevega sprevodnega prelca na
Bovškem

* l. M., univ. dipl. inž. gozd., ZGS, OE Tolmin, KE Bovec, Kot 87, 5230 Bovec, SLO
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brsta v Trenti doslej ni povzroč i l , saj je črni bor zelo
trdoživa in žilava drevesna vrsta. Tudi v bodoče ne
pričakujemo večj ih škod.
Pojav pinijevega sprevodnega prelca v alpskem
svetu na nadmorski višini preko l.OOO m je vsekakor
nekaj novega. Čeprav sega vpliv submediteranske klime
globoko v primorski del Julijskih Alp, je bila doslej
znana meja razširjenosti prelca namreč precej nižje
(BLAŽIČ J959). Gotovo je večja gostota in razši rjenost
prelca v zadnjih letih vezana tudi na pogosta sušna leta
s povišano poletno in jesensko temperaturo.
Viri
Gosenice gredo v sprevodu z drevesa na zabubljenje v gozdna
tla (april 2000) (foto: l. Mlekuž)

BLAŽIČ , M., 1959. Borov sprevodni prelec.- Diplomsko delo,

Ljubljana.
BRAUNS, A.. 1964. Taschnbuch der Waldinsekten.- Stutgart.
KOVAČEVIČ, Ž., 1959. Primijenjena entomologija.- Zagreb.
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Znanstveno posvetovanje: Ogrožene živalske vrste na primeru divjega
petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije je bilo 18. oktobra 2001 znanstveno posvetovanje Ogrožene živa lske
vrste na primeru divjega petelina (Tetrao urogallus L.)
v Sloveniji. Organizirala sta ga Zveza gozdarskih društev Slovenije (ZGDS) in Gozdarski inštitut Slovenije
(GIS).
Na posvetu smo za strokovno operativo in odgovorne za ohranjanje in revitalizacijo babitatov redkih
vrst gozdne favne povzeli prve splošne ugotovitve interdisciplinarne raziskave gozdarjev in biologov o biotski
pestrosti in ogroženosti habitatov iz podprojekta Gozdne
kure - divji peteli11 (Čas, M., GIS, ZRO za ekologijo
gozdne favne in lovstvo), kije bil izveden v sklopu CRP
-gozd projekta (1998-2000) Ohranjanje ogroženih vrst
divjadi in drugih prostoži več ih živali (Adamič, M., BF,
Oddelek za gozdarstvo in obn. gozd. vire).
Projekt sta financirala Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKOP) in Ministrstvo za znanost in tehnologijo (MZT), izvajali pa smo ga pod vodstvom GIS z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS),
Lovsko zvezo Slovenije (LZS) in Skupnostjo gojitvenih lovišč (OL) s sofinanciranjem Ministrstva za okolje
in prostor (MOP), Uprave za varstvo narave. Hvala
institucijam in mnogim sodelujočim v projektu za sodelovanje.
V izbranih, glede na preteklo rabo tal znač ilno ohranjenih gozdni h tip ih na rastišč ih divjega petelina, smo v
podprojektu skupaj z biologi proučevali raz lič n e živalGozdV 59 (2001) 10

ske skupine: strige, deževni ke i11 hrošče med nevretenčarji ter ptiče, netopirje, male sesa lce in velike sesalce
(pilotska študija sledi) med vretenčatji. Na posvetu smo
poudarili pomen spoznanj iz skupnih raziskav biotske
pestrosti na rastiščih di vjega petelina kot h ipotetičnega
indikatorja primernosti habitatov in dejavnikov ogrožanja redkih vrst gozdne favne za načrtovanje dolgo ročno
stabilnih stmktur večnamen skih gozdnih ekosistemov
in krajin in njihove so-naravne rabe s prilagojenimi
ukrepi v operativi.
Po pozdravnem nagovoru podpredsednika ZGDS,
doc. dr. Davida Hladn ika, in direktorja GIS, prof. dr.
dr. h.c. Nika Torellija, se je zvrstilo enajst referentov.
Posvet s prisotnostjo okoli 90 udeležencev smo zaključ ili z ogledom 25-minutnega filma Svet divjega petelina- Smrekovec.
Vsebine prvih splošnih rezultatov omenjenih interdisciplinarnih raziskav, ki so bile deloma predstavljene
na tem znanstvenem posvetovanju, so predstavljene
v zborniku razširjenih povzetkov Ogrožene živalske
vrste na primeru divjega petelina (Tetrao urogallus
L.) v Sloveniji (Čas, M. - ur.) in so bile objavljene
v Gozdarskem vestniku {2001/7-8, 9, 10). Raziskava
se nadaljuje v CRP - projektu Uveljavljanje habitatske vloge gozdov v gozdnogospodarskem načrtovanju
(Čas, M.), ki ga financirala MKGP in MŠZŠ.
Miran Čas
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s strokovne ekskurzije ZGS na Hrvaško

Strokovna ekskurzija na Hrvaško je bila prvenstveno namenjena vodjem odsekov za gojenje in varstvo gozdov in za gozdnogospodarsko nač t1ovanj e,
udeležili pa smo se je tudi nekateri zaposleni na odseku
za gozdnogospodarsko nač11ovanj e. Teme ekskurzije
so bile povezane z gojenjem gozdov na Hrvaškem ter
z razmerami na področju gozdnogospodarskega načr
tovanja. Poleg razmer na področju gojenja gozdov in
gozdnogospodarskega načrtovanj a smo bili seznanjeni
tudi z nekaterimi ostalimi dejavniki, ki vplivajo na
gospodarjenje z gozdovi (organizacija gozdarstva, gospodarske razmere, povojna obnova Hrvaške). Naredili smo vegetacijski prerez od vzhodnega nižinskega
dela države, preko osrednjega hribovitega predela do
predgorskega in gorskega predela na zahodu (Gorski
Kotar).
Ekskurzijo smo p riče li na obm očj u vzhodne Slavonije, na Šumarski upravi Osijek. Tu gospodarijo na
68.000 ha topolovih gozdov, od tega je 48.000 ha plantaž. Najprej smo si ogledali plantažo topola, ki jo vzgojijo iz klonov ameriških topolov. Letno posadijo 500
ha topolovih plantaž. Plantažo topolov osnujejo iz
dvoletnih sadik topolov. Na njivi s sadikami izberejo
sadi ke, ki so primerne za osnovanje plantaže. Kriterij
je premer, ki mora biti večji od 3,5 cm. Te sadike potem
porežejo na globini 35 cm in pripravijo za sadnjo.
Na hektar posadijo v jame, globoke 3 m, 270 sadi k.
Tekom proizvodne dobe debla tudi obvejijo. Obhodnja
je 20-25 let, ko je lesna zaloga v sestoju 380-480 m3fha.
Les večinoma izvozijo. Cena na slovenski meji je okoli
1OO DEM/m 3. Zaradi nihanja podtalnice, ki je posledica gradnj e protipoplavnih nasipov, si pomagajo
tudi z namakanjem. V sklopu plantaž smo si ogledali
tudi banko klonov, kjer rastejo topoli, ki predstavljajo
rezervo za vzgajanje novih klonov.
Seznanili smo se tudi s problemi gojenja in urejanja gozdov v posebnih pogojih dvojne prisotnosti na
področj u Parka narave Kopač ki ri t, ki je kar na 11 .000
ha še vedno miniran iz časa voj ne. Osrednji problem
nastaja že v osnovi poimenovanja območja za področje
naravnega parka. Nasip, ki preprečuje poplavljanje reke
Donave, je celotno obm očje razdelil na dva dela, ki
sta se po hidroloških razmerah iz enotnega območja
umetno razdelila v dve razl i čni območji. Na strani proti
reki se nahaja popi avni del, na drugi strani je suhi del.
Na območj u parka raste ameriški topol, ki je vnesena
vrsta, vendar gospodarsko bolj zanimiv. Naravovarstveniki vztrajajo pri izsekavanju ameriškega topola
452

in prostoru
in zahtevajo vnašanje črnega topola, ki je tu avtohton.
Pridobivanje lesa na poplavnem področju je zelo težko,
zato poteka prehod iz ameriškega na črni topol zelo
počasi.

Znotraj Kopačkega ritaje tudi lov išče za divje praki je veliko okoli 6.000 ha. Tu se ukvarjajo z lovskim turizmom na divje praš i če. Letni odstrel znaša
600 divjih praši ščev.
šiče,

Naravni gozdovi vzhodne Slavonije so gozdovi
doba in belega gabra. Gospodarjenje z dobovimi gozdovi smo si podrobneje ogledali na območj u Uprave
Šuma Vinkovci. Tu smo si najprej ogledali klonsko
semensko plantažo, ki je bila osnovana leta 2000 s
ciljem proizvodnje kvali tetnega semena doba. Klone
so pridobili iz 57 plus dreves, ki so jih i zločili na osnovi
fenotipa. Površina plantaže je 29,5 ha in je ograjena
z žično ograjo ter živim zaščitnim zidom iz smreke.
Plus drevesa, ki so bila osnova za osnovanje semenske
plantaže, se nahajajo v rezervatu Lože, ki je bil izločen
leta 1975. Površina je 11 0 ha, sedanja povprečna starost
sestaja pa znaša 138 let. Višine hrastov so 35-39 m,
premeri pa med 40 in 80 cm.
Tu prevladujejo poplavni gozdovi doba in belega
gabra, ki sta tudi prevladujoči drevesni vrsti, katerima
dajejo pri gojenju prednost zaradi velike gospodarske
vrednosti. Koncept gospodarjenja je podrejen dobu,
ki dosega naj večjo prodajno ceno. Pri gospodarjenju
uporabljajo oplodno sečnjo, ki delno zagotovi pomladitev doba. Celotno površino posekajo v dveh korakih.
Najprej posekajo podstoj no drevje in manj kvalitetna
drevesa doba. Po poseku in spravi lu dreves polnilnega
sloja pripravijo tla. Pri tem uporabljajo tudi kemična
sredstva (herbicide, ki zavirajo rast zeliščnega sloja,
fungicide proti pepelnici ter strup proti glodavcem, ki
se prehranjujejo z želodom). Poleg naravne nasemenitve želoda dosejejo še dodatno 600-800 kg želoda na
hektar. Celotno površino ogradijo z žično ograjo, da
preprečijo dostop divjim praš i če m. Drevesa, ki ostanejo
za končni posek, so visoke kakovosti s sorti men ti, ki v
spodnjem delu debla dosegajo ceno do 1500 DEM/ml,
posamezni so11imenti pa na licitacijah dosežejo ceno
okoli 2500 DEM/m3• Na površinah mladja izvajajo
nego ročno . Tu izsekajo nezaželene vrste: beli gaber,
topol in vrbo. Poleg nege pa na vsakih 5 m strojno
izsekaj o steze za nego ter na vsakih 35 m večje preseke
za v lačenje lesa.
GozdV 59 (2001 ) 10

Ogledali smo si tudi skupino 12 hrastov, ki so
kot naravni spomenik. Njihov povprečni
premer znaša 150 cm, višina 33,5 m, lesna masa pa 22
m3/drevo. V tem predelu je bilo leta 1947 3.000 takšnih
dreves, vendar so jih posekali; ostalo jih je le 12.
Na hribovitem predelu Papuka smo si ogledali gospodaJjenje s fakultetnimi gozdovi bukve, kjer izvajajo
oplodno sečnjo na velikih površinah. Tu se pomladi
predvsem bukev in plemeniti listavci. Po poseku nastajajo velike površine mladja. Pravilnik o gospodaijenju z
gozdom je za to področje predpisal najmanjšo pomlajena površino, veliko 3 ba. Tudi tukaj posekajo najprej
polnilni sloj skupaj z mladjem ter počakajo na obrod
bukve. Po obrodu posekajo še ostalo drevje in uporabijo
herbicide, ki zavirajo rast zeliščn ega sloja. Na takšen
način skušajo pridobiti čimbolj enomeme sestoje bukve
s primesjo plemenitih listavcev okoli 7 %. Objekti, ki
smo si jih ogledali, so ustvarili podobo devastiranib
gozdov s slabimi vlakami z globokimi erozijskimi jarki.
Velike površine mladja čakajo na nego.
V Požegi smo si ogledali tudi drevesnico, ki s sadikami oskrbuje območje Papuka in vzhodne Slavonije.
Nj ihov pomemben dejavnik pri poslovanju je bortikultumi program, ki zagotavlja večji delež sredstev pri
poslovanju.
V Lipovljanih smo si ogledali naravne gozdove
doba in belega gabra. To je predel tako imenovanega
sekundarnega pragozda, kjer se od leta 1960 ne gospodari več, ampak je prepušče n naravi. Pravih pragozdov
doba in belega gabra je danes na Hrvaškem le še 35 ba,
ti pa so minirani iz časa vojne in niso primerni za ogled.
Gozdovi v Lipovljanih so v lasti fakultete. Obnova
v gospodarnem gozdu poteka brez uporabe kemičnih
sredstev (herbicidi, fungicidi).
Tu smo si ogledali tudi poplavne gozdove ozkolistnega jesena in črne jelše. Tudi v teh gozdovih se
gospodari z oplodno sečnjo, vendar za naravno obnovo
ne uporabljajo fungicidov in herbicidov. Za vznik je
pomemben faktor voda. Seme, ki pade na tla, se lahko
razvije le ob zmanjšanem nivoju vode oziroma na posameznih izboklinah, ki segajo nad gladino vode. V bližini objekta fakultete v Opekah se nahaja tudi poskusna
ploskev, na kateri raziskujejo ekologijo gozda. Površina
je 1 ha in je ograjena ter izločena iz gospodarjenja.
V njej je speljana steza iz desk, ob kateri so različni
instrumenti za merjenje padavin, biomase, temperature
zraka in tal, C0 2, N ...
Ekskurzijo smo konča l i na območju Gorskega
Katarja. To je območje jelovo-bukovih dinarskih
gozdov in jelovih gozdov. Gospodarjenje z gozdovi
v preteklosti je povzročilo povečanje deleža iglavcev
zaščiteni

GozdV 59 (2001) 1o

Uelke in smreke). Danes poskušajo to zmes pretvoriti v
mešane gozdove bukve in jelke. Na čimvečji površini
poskušajo preoblikovati enomemo sestojno zgradbo
v prebiralno ter začeti s prebiralnim gospoda1jenjem.
Naravne razmere so za takšen koncept zelo primerne,
problem paje pri uvajanju listavcev, kijih težko dobijo
v mladju pod zastorom odraslih dreves. Ogledali smo
si sestoj, kjer posamezna drevesa jelke dosegajo višine
okoli 48 m in premere preko enega metra.
Gozdnogospodarsko načrtovanje na Hrvaškem
ureja njihov zakon o gozdovih ter pravilnik o gozdnogospodarskem načrtovanju. Gospodarjeuje z gozdovi
temelji na gozdnogospodarskih načrt ih področij (prostorsko p1imerljiva z več gozdnogospodarskimi območji v Sloveniji skupaj). Ti načrti so podlaga za načrte
gozdnogospodarskih enot, ki so znotraj posameznih
področij. Enote so podobno kot pri nas razdeljene na
oddelke in odseke. Obnova načrtov na obeh nivojih
poteka po preteku desetih let veljavnosti načrta. Poleg
načrtov področij in enot se izdelujejo tudi programi
za gospodmjenje z gozdovi, ki konkretneje določajo
gospodarjenje s posameznimi državnim i gozdovi, varovalnimi gozdovi, v gozdovih s posebnim namenom, za
gozdove na krasu in za zasebne gozdove.
Gozdnogospodarsko načrtovanje je organizirano
znotraj podjetja Hrvatske šume, ki gospodari z državnimi gozdovi. Sedež ima v Zagrebu, na ozemlju celotne
Hrvaške pa je razporejenih 16 oddelkov za nač1tovanje
na nivoju gozdnih uprav.
Pri obnovi načrtov opravijo terestično inventarizacijo gozdov. Za izris sestoj ev si pomagajo tudi z aeroposnetki. Pri geodetskih meritvah si od leta 1998 pomagajo tudi z GPS, ki je največjo vrednost dokazal pri
snemanju cest. Lesno zalogo ugotavljajo z vzorčnimi
progami in krogi, ki niso stalni. Intenziteta vzorčenja
znaša v enodobnih gozdovih 2-1 O%, v raznodobnih
pa 5-1 O %. Prirastek ugotavljajo z vrtanj em.
Iz primerjave med posameznimi območji je razvidno, daje kljub različnim naravnim razmeram in njim
prilagojenim konceptom gospodarjenja velika razlika
med vzhodnimi in zahodnimi predeli Hrvaške. Medtem
ko je povsod poudarjena težnja po posnemanju naravnih razmer v sestoj ih, so pristopi povsem različni. Herbicidi in sajenje ter zaščita pred škodljivci, ki so znač ilni za vzhodno Slavonijo, se na območju Gorskega
Katarja sploh ne omenjajo. Tako je v vzhodnem predelu Hrvaške pojem naravnega gozda samo njegova
struktura, v območju dinarskih jelovo-bukovih gozdov
pa je naravi bližje tudi gospodaijenje z njimi.
Jože Kovač
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Gradivo za Atlas flore Slovenije - pomembna novost v domači
literaturi, zanimiva tudi za gozdarje

botanični

Igor DAKSKOBLER*
Pozno jeseni l. 2001 je slovenske botanike presenetil in razveselil izid obsežne publikacije (443 s.):
Gradivo za Atlas fiore Slovenije. Založil ga je Center
za katiografijo favne in fiore iz Miklavža na Dravskem
polju. Urednik gradiva je Nejc Jogan, ki je tudi prvi
avtor. Ostali avtorji so še Tinka Bačič, Božo Frajman, Ivana Leskovar, Dušan Naglič, Andrej Podobnik, Boštjan Rozman, Simona Strgulc - Krajšek in
Branka Trčak. Menimo, daje knjiga zanimivo in koristno branje tudi za gozdatje, zato jo bomo v nadaljevanju predstavili.
Študentj e gozdarstva se že v prvem letniku seznanijo z razširjenostjo glavnih drevesnih in grmovnih
vrst ter nekaterih zeliščnih vrst (tudi najpogostejših
praprotnic, mahov in lišajev) naših gozdov. Spoznajo
tako nj ihov celoten area!, profesorja botanike in dendrologije pa jim povesta tudi, kako so te vrste razši.tjene
v Sloveniji. V splošnem to razšitjenost dobro poznamo
za naša drevesa. Npr. že v enem izmed poglavij knjige
Gozdovi na Slovenskem (GREGORIČ 1 KALAN 1
KOŠIR J 975) najdemo njihove (delne) area! ne karte.
Temeljile so na naravni razši.tjenosti vrst v takrat že razmeroma dobro fitocenološko pre učen ih gozdnih združbah Slovenije. Zanimivo je te ka tie prime~ ati s !očkov 
nimi kartami teh istih dreves, kijil1 najdemo v Gradivu,
ki ga predstavljamo in ki ne ločujejo med naravnim in
subspontanim pojavljanjem npr. jelke, stmeke, macesna ipd. Podrobne podatke o razširjenosti drevesnih
vrst lahko gozdatji dobimo tudi iz podatkovne baze
Zavoda za gozdove Slovenije, ki temelji na ocenah
njihove zastopanosti v odsekih in oddelkih po gozdnogospodarskih enotah. Na tak način je npr. Kotar
{1998: 260) izdelal karto razširjenosti breka (Sorbus
torminalis) v Sloveniji in ujemanje njegove karte s
karto, ki jo najdemo v Gradivu na str. 366, je precejšnje. S točkovnim prikazovanjem razširjenosti vrst v
Sloveniji ali v delu Slovenije, kakršnega uporabljajo
botaniki, sta gozdatje v zadnjih letih seznanila predvsem Brus ( !996, 1998), ko je opisal razši.tjenost hrasta
oplutnika (Quercus crenata) in terebinta (Pistacia terebinthos), ter Accetto {l995a, 1997), kije izdelal točko
vni arealni karti za tiso (Taxus baccata) in rušje (Pinus
mugo). Acccetto (1995b, l999a,b,c, 2000, 2001 ) je v

* dr. T. D., Biološki inštitut ZRC SAZU, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, SLO
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Gozdarskem vestniku in Zborniku gozdarstva ili lesarstva po točkovni metodi prikazal tudi razširjenost številnih praprotnic ili semenk na Kočevskem (in deloma
tudi v celotni Sloveniji).
V naši oceni nismo imeli namena, da bi podrobneje
pisali o problematiki in metodah kartiranja fiore v Sloveniji. Mesto za to bi bilo gotovo v uvodu predstavljenega Gradiva. Žal je v njem ta pregled zelo kratek
in nepopoln. Zapisano bi moralo biti še marsikaj in
nekaj podatkov dodajamo, tudi za lažje razumevanje,
v nadaljevanju. Bolj podroben pregled tega področja
našega botaničnega delovanja so objavili Babij, Trpin
in Vreš (1999). V njem omenjajo različne mreže, ki
jih v Sloveniji uporabljamo za točkovno prikazovanje
razširjenosti vrst - predvsem mreža UTM (Universal
Transverse Mercator), s kvadratnimi osnovnimi polji
(100 x 100 k.m) in štirimi kvadranti (50 x 50 km), ki se
po potrebi delijo še v manjše kvadrante (za Slovenijo
1Ox 10 km), ter stopinjsko mrežo, k.i se je uveljavila pri
projektu kartira nja fiore srednje Evrope, ki gaje pri nas
pospeševal predvsem T. Wraber (1968a,b, 1971, 1972).
Po tej rmeži so osnovna polja (lO minut geografske
dolžine x 6 minut geografske širine = približno 12,0
x Il , 1 km) v površinsko razgiba nih vzhodnoalpskih
območjih in tudi v Sloveniji razdeljena v štiri kvadrante
(z velikostjo 5 minut x 3 minute = približno 6,0 x 5,55
km) - torej je njihova površilia približno 33,3 kvadratnih kilometrov (glej tudi N[KOLIC et al. 1998). Z razvojem računalništva je postajalo prikazovanje razširjenosti vrst na arealnih kartah tehnično manj zahtevno opravilo. Pionirsko vlogo pri nas je imel program STEVE Primoža Jakopina za računamike Atari.
Metodo ili navodila za uporabo tega programa pri obdelavi fiorističnih podatkov so razvili leta 1988 na Biološkem inštitutu ZRC SAZU (B. Vreš, A. Seliškar, D.
Trpin) v sodelovanju s Ptirodoslovnim muzejem Slovenije (N. Praprotnik), Oddelkom za biologijo Biotelmiške fakultete (T. Wraber, A. Podobnik) ter Zavodom
za varstvo narave (P. Skobeme). Leta 1989 je tako izšel
zelo pomemben Rdeči seznam ogroženih praprotnic in
semenk Slovenije avtorjev T. Wraberja in P. Skoberneta (v katerem sta z area lno karto po srednjeevropski
metodi prikazala razširjenost 342 taksonov, med njimi
tudi nekaterih drevesnih in grmovnih vrst). Dve leti prej
( 1987) je v svoji dizertaciji Nada Praprotnik z arealnimi
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kartami po isti metodi predstavila razširjenost več kot
sto, predvsem jugovzhodnoevropskih in ilirskih vrst
v Sloveniji (tudi v njenem izboru je nekaj dreves in
grmov). Manj znana, čeprav so jo nekateri gozdatji tudi
že navajali, je diplomska naloga Marije Goga la ( 1991),
ki predstavlja razširjenost lesnih rastlin v Sloveniji po
fitoce noloških popisih dr. Maksa Wraberja. Predvsem
prvi dve omenjeni deli sta bili v naslednjem desetletju
med najbolj citirani mi domačimi botani čn imi objavami
in sta pomembno vzbudiLi zanimanje za floristiko, to
je opisovanje in objavljanje podatkov o razširjenosti
in pojavljanju rastlinskih vrst v dol očenih območjih
Slovenije. To zanimanje sta nadalje okrepila še atlasa
flore sosednjih dežel Ftrrlanije-Julijske krajine (POLDINI 199 1) in avstrijske Koroške (HARTLetal. 1992).
Leta 1993 je začela izhajati botanična revija Hladni kia
in v doslej izdanih 13 števiLkah je izšlo precej člankov,
notic in novih nahajališč, ki obravnavajo razširjenost
vrst v Sloveniji. Floristi čne prispevke v zadnjih letih
objavlja tudi Gozdarski vestnik (glej npr. že omenjene
objaveAccetta). Načrtnega kartiranja v manj raziskanih
(predvsem obmejnih) območjih Slovenije so se loteva li
predvsem študentj e biologije s svojimi mentorji (veči
noma so to mlajši raziskovalci, asistenti na Biotehniški fakulteti in na Biološkem inštitutu ZRC SAZU,
vsekakor najbolj dejaven med njimi je Nejc Jogan)
na vsakoletnih poletnih taborih. Spodbuja in denarno
podpira j ih Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, ki v zadnjih letih izdaja tudi revijo
Natura Sloveniae. Podobno dejavnost z istim pokroviteljem so že pred njimi s svoj imi mentorji (T. Wraber,
A. Podobnik, D. Naglič, M. Škornik, B. Vreš idr.) opravljali tudi na precej srednješolskih raziskovalnih taborih. Leta 1998 ustanovljeno Botanično društvo Slovenije (prej botaničn a sekcija Društva biologov Slovenije) pospešttie floristično kartiranje na eno- ali več
dnevnih terenskih ekskurzijah. Ob svojem rednem delu
se flori stiki posveča večina v Sloveniji dejavnih botanikov, tako poklicni kot ljubiteljski, ter nekateri gozdarji
in agronomi. Diplomske naloge s floristično tematiko
so doslej izdelovali predvsem študentj e biologije na
Univerzi v Ljubljani, v zadnjem času tudi nekateri študenlje Univerze v Mariboru. V zadnjih letih sta se razvili dve obsežni bazi b otani čnih podatkov. Eno od leta
1995 naprej pripravljajo sodelavci Biološkega inštituta
Jovana Hadžija ZRC SAZU (B. Vreš, A. Seliškar,
T. Seliškar in drugi; predstavili so jo že na botanič
nih srečanjih doma in v tuj ini, glej npr. BABIJ et al.
1997). Raziskovalci tega inštituta - najprej akademik
E. Mayer, za njim Darinka Trpin in B. Vreš, sodelujejo pri obsežnem evropskem projektu Atlas Florae
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Europaea (koordinirajo ga v Helsinkih na Finskem),
pti katerem izhajajo prostorski prikazi (arealne karte)
razširjenosti praprotnic in semenk v Evropi. Omenjeni
sodelavci podatke za Slovenijo pošiljajo v mreži UTM
(50 x 50 km). O biološki bazi FloVegSi, količini botaničnih podatkov, ki jih vsebuje (takrat okoli 3 10.000,
zdaj že več kot 350.000), in pokritosti z njimi po Sloveniji si lahko preberemo v reviji Proteus (A. SELIŠKAR
I T. SEL1ŠKAR2001). Drugo obsežno botanično bazo
podatkov so razvili na Centru za kartografijo favne in
fiore, botanični javnosti pa sta jo na dveh simpozijih
predstavila Kotarac in Jogan ( 1999, 2000). Vanjo so
vnesli številne podatke iz starejše in novejše botanične
in fitocenološke literature ter recentne podatke zaposlenih na tej ustanovi in njenih 42 zunanjih sodelavcev.
Med drugim so v tej bazi vsi podatki pridobljeni na
že omenjenih vsakoletnih taborih študentov biologije.
Pomembne podatke o razširjenosti rastlinskih vrst v
Sloveniji najdemo v obeh naših javnih herbarij ih - ljubljanskem univerzitetnem herbariju (LIU), njegov sestavni del je tudi herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije (M. JURC et al. 1998), in herbariju Prirodoslovnega muzeje Slovenije (PMS) (ti podatki v večjem delu
doslej še niso vključeni v nobeno bazo). Tudi neobjavljeni podatki številnih posameznikov, npr. profesorjev
na BiotelUliški fakulteti, na biološkem, gozdarskem in
agronomskem oddelku, ter na Un iverzi v Mariboru in
na SAZU, sodelavcev Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijskih svetovalnih služb in zavodov, profesmjev na srednjih šolah, ljubiteljskih botanikov in rastlinskih fotografov, deloma še niso vključeni
v omenjeni bazi. Najbrž imajo precej neobjavljenih
podatkov o naši flori tudi tuji botaniki, ki občas n o raziskujejo pri nas.
Združiti vse te podatke, vključno z zelo obsežno
že objavljeno literaturo, v enotno podatkovno bazo,
jih kritično ovrednotiti in jih prostorsko prikazati v
arealnih kartah bi bil seveda idealni cilj in najboljši
temelj za atlas praprotnic in semenk Slovenije. Skupno
in složno sodelovanje vseh raziskovalcev slovenske
flore v nekem nacionalnem projektu je zaradi objektivnih in subj ektivnih razlogov (morda so slednj i še
hujša ovira) najbrž utopija. Center za kartografij o favne
in flore se je zato odl oč il za nekoliko lažjo pot. Viri za
objavljene arealne karte so mu bili številni literaturni
podatki, rokopisi in popisi, ki so jih doslej že vnesli
v bazo. Direktor Centra (M. Kotarac) in urednik (N.
Jogan) sta v uvodu Gradiva zapisala, da vse zelo obsežne literature o flori Slovenije razumljivo še niso obdelali (v seznamu uporab lj enili virov npr. zelo pogrešamo
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~t
za poznavanje slovenske fiore tako pomembna avto~a,
kot sta Krašan in Beck). Ob tem je zanimivo, da so vanj
vključi l i tudi neobjavljene elaborate, med njimi tudi
take, ki jih je v zadnjih letih npr. izdelal konkurenčni
Biološki inštitut ZRC SAZU in jih je iz javnih sredstev
plačala zdajšnja Agencija RS za okolje. Ta je te elaborate Centru posredovala in dovolila objavo podatkov,
ki jih vsebujejo, brez vednosti njihovih avtmjev, kar je,
vsaj po načelih sicer še nenapisanega etičnega kodeksa
botanikov, sporno dejanje. V bazo so (po kritičnem
pregledu) uvrstili tudi podatke iz delovnih herbarij ev, ki
so redna obveznost študentov biologije na Biotehniški
fakulteti (pri predmetu sistematska botanika, katerega
nosilec je prof. dr. T. Wraber). Iz gradiva, ki je v botanični bazi po navedbah avto~ ev sicer podrobno urejeno
po več nivojih, so pripravili najbolj enostavne arealne
karte. To pomeni, da niso ločeno prikazovali starejših
in mlajših podatkov, literatumih in herbarijskih virov
ter podatkov, ali uspeva vrsta v naravnih združbah ali
subspontano. Area Ine karte tudi niso komentirali, npr.
spornosti nekaterih literaturnih navedb. Urednik N.
Jogan postopek nastajanja kati podrobno opisuje in tudi
opozarja na možne napake, ki so pri takem postopku
lahko nastale. V zahvali, ki sledi njegovim navodilom,
so omenjeni vsi posamezniki (pokojni in živi), katerih
podatki so vključen i v Gradivo (z nekoliko večjimi
črkami tisti, ki so po oceni urednika oz. založnika prispevali več podatkov). Bolj smiselno bi se bilo posebej
zahvaliti tistim posameznikom, ki so Centru posredovali svoje neobjavljene podatke, a niso avto~i Gradiva.
Sledi glavni rezultat: 3.192 kart razširjenosti cvetnic in
praprotnic v Sloveniji (ki temeljijo na 471 .722 podatkih) po srednjeevropski metodi ali prvi pregled prostorske razširjenosti večine vrst slovenske flore doslej.
Pod vsako arealno karto je latinsko in slovensko ime
vrste. Kartam sledi seznam uporabljene literature in
kazalo slovenskih imen.
Gradivo je za gozdarje vsekakor zelo uporabno. V
njem bodo našli razširjenost več ine rastlinskih vrst, ki
jih s rečujejo v gozdovih, tako pri rednem delu kot v
prostem času. Posebno zanimivo bo pogledati, kako
so v Sloveniji po podatkih Centra za kartografijo razširjene npr. t. i. manjšinske ali minoritetne drevesne
vrste, najpogostejše grmovnice, zelišča in praprotnice,
torej vrste, ki jih več ina gozdarjev vsaj deloma pozna
in opazuje v naravi. Gradivo bo v veliko pomoč vsem,
ki raziskujemo sLovensko floro, študentom (npr. biologije, gozdarstva, geograflje, kraj inske arhitekture) ter
drugim ljubiteljem rastlinstva. Spodbudilo bo objavljanje florističnih novosti in bo najbrž v naslednjih letih
eno izmed najbolj citiranih del na tem področju.
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Atlas je pri velikem delu obravnavanih vrst (tako
pri splošno razši~enih kot pri nekaterih redkejših, na
manjšem ozemlju razšiijenih taksonih) zelo vzpodbuden. To pomeni, da že zelo dobro kaže na dejanske
vzorce razšitjenosti teh vrst v Sloveniji, kljub temu da
bi bili vzorci z že obstoječ imi podatki drugih avtorjev in ustanov gotovo še popolnejši. Veliko je seveda
tudi t.i. kriti čnih (še ne dovolj preučenih) taksonov
- na te opozarja že urednik in pri uporabi teh podatkov moramo biti zelo previdni. Arealne karte, izdane v
tem gradivu, niso npr. enakovredne arealnim katiam v
našem Rdečem seznamu (T. WRABER 1SKOBERNE
1989), kjer sta avtorja poskušala upoštevati vse do
takrat znane vire, tako herbarijske kot literaturne in
ustna sporočila. V primeru Gradiva torej nezapolnjena
mesta v arealni karti ne pomenijo nujno, da za tista
mesta ne obstaja bodisi v herbarij ih bodisi v bazi drugih
botanikov podatek o tamkajšnjem uspevanju. Gradivu
se pozna, da se je avtorjem in založniku pri roku izdaje
(ob mednarodnem simpoziju Vegetacija Slovenije in
sosednjih dežel 200 1, konec novembra 2001 v Ljubljani) zelo mudilo. Manjkal mu je neodvisni presojevalec (recenzent), ki bi opozoril na nekatere očitne
pomote, ki so najbrž nastale pri vnosu podatkov in
njihovem nekritičnem upoštevanju. Nekaj tovrstnim
napakam se pri tako obsežnem delu nikoli ne da
povsem izogniti, toda v tem Gradivu jih je žal preveč.
Naj naštejem samo nekatere najbolj presenetljive navedbe, ki bi, če bi bile resnične (to v Gradivu, ki nima
dodatnih komentarjev in konkretnega sklicevanja na
določene vire, ni moč na hitro preveriti), predstavljale
pomembne novosti v naši flori (primerjaj podatke o
uspevanju naštetih vrst v zadnji izdaji Male flore Slovenije, MARTINČIČ et al. 1999). Tako na str. 40 preberemo, da vrsta kraških košenic in gmajn, Jacqui nov
ranja k (Anthyllis jacquinii), uspeva tudi v Julijskih
Alpah (9549/3), za slovensko floro znameniti črnikasti
pelin (Artemisia atrata), doslej znan samo z Moreža
(tej gori najbližje nahajališče je na Fedajskem sedlu v
Dolomitih, prim. T. WRABER 1990: 142), navajajo
na str. 48 tudi v kvadrantu Mangarta (9547/4), prav
tako znamenita močvirska kačunka (Ca/la palustris)
naj bi uspevala tudi v dolini Idrijce (kv. 9849/3) (s.
73), Beckova zvončica (Campanula beckiana), doslej
znana le z Male Lazne v Trnovskem gozdu, tudi na
območju Vrhnike (kv. 005 l/2) (s. 75), ilirsko razširjena
zasavska konopnica (Cardamine waldsteinii = Dentaria trifolia) v Baški dolini (9849/ l), na Bovškem
(9647/l) in še na dveh drugih krajih v Julijskih Alpah
(s. 80), mediteranska češuljasta kompava (Car/ina
corymbosa) v zgornji Soški dolini (9647/4) (s. 93),
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Knji'~
jugovzhodnoalpski endemit, dvobarvni glavinec (Centaurea dichroantha), v številnih krajih na Primorskem
(s. 96), ilirsko razširjeni tržaški klinček (Dianthus
tergestinus) v zgornji Soški dolini (9647/4) (s. 131),
vrsta alpskih me l išč, velecvetni divjakovec (Doronicum grandiflorum), v dolini Krke (kv. 0256/2) (s. 133),
submediteranska-ilirska gozdna košeničica (Genista
sylvestris) v kvadrantu Mangarta (9547/4) in pri Ljubljani (s.l74), redka srebrna krvomočnica (Geranium
argenteum) tudi v kvadrantih 9749/2 (Bohinjska Bistrica), 9747/3 (Matajur) in 9547/4 (Mangart) (s. 178).
Velika redkost naše flore, plazeča sretena (Geum repfans), doslej znana le z Mangarta, naj bi po karti na
str. 181 imela nahajališča po celi Sloveniji (najbrž so
pod njenim imenom objavili arealno karto za drugo
vrsto- katero?). Endemit Julijskih in Kamniških Alp
ter Karavank, rožnordeči dežen (Heracleum austriacum subsp. siifolium), naj bi uspeval tudi v Trnovskem gozdu (kv. 0048/3,0049/ 1) (s. 189), mediteranski
rdečep lodni brin (Juniperus oxycedrus) pa v Julijskih
Alpah (kv. 9648/3) (s. 211 ). Južnoalpski Hacquetov
ušivec (Pedicularis hacquetii) ima točke razširjenosti
tudi v Trnovskem gozdu in v Čičariji (s. 273), vrsta
visokih steblikovij in subalpinskih gnnišč, ja ščarica
(Peucedanum ostruthium), na Komenskem Krasu
(0148/3) (s. 276),jugovzhodnoalpski endemit, šopasti
repušnik (Physoplexis comosa), v dolini Idrijce oz. Trebuše (kv. 9949/ l) (s. 279), submediteranski (jugovzhodnoevropski) Tommasinijev prstnik (Patenti/la tommasiniana) na Bovškem (v Trenti) (s. 299), naš znameniti endemit, kranjski jeg lič (Primula carniolica),
v zgornji Savski dolini (kv. 9549/2) (s. 300), redkost
in znamenitost naše flore, rumeni s l eč (Rhododendron
luteum), v Trnovskem gozdu (trije kvadranti) (s. 317),
prav tako redka rdeča milnica (Saponaria ocymoides) v
spodnji Vipavski dolini (kv. 0048/2) (s. 337) in raznolistna mačina (Serratula lycopifolia), doslej v Sloveniji
poznana le v Čičariji, tudi v Julijskih Alpah (kv. 9748/2)
(s. 353).
Avtorji so, tako kot že prej avtorji zadnje izdaje
Male flore Slovenije {MARTINČIČ et al. 1999), prezrli
pomembno najdbo obubožanocvetnega šaša (Carex
depauperata) na Kočevskem , kar je nova avtohtona
vrsta za floro Slovenije {ACCETTO 1998a, 1998b
in objave v naslednjih letih). Pri tem zelo dejavnem,
botanično usme1jenem gozda1ju, ki z intenzivnimi
raziskavami v zadnjih letih pripravlja floro Kočevske
(ACCETTO 201 : 257), niso upoštevali še več objav iz
zadnjih let, v katerih je med drugim opisal prve najdbe
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Seelosovega sršaja (Asplenium see/os ii) na Kočevskem
(ACCETTO 1995b) in v istem območju tudi pomembno najdbo mediteranske vrste, navadne skalnice (Hornungia petraea) (ACCETTO 2000). Najbrž bi s piimerjavo Gradiva in Accettovih objav iz zadnjih let
lahko ugotovili še precej spreg!edanih njegovih novih
nahajališč. V Gradivu je prez11a tudi objava R. Brusa
o novih spoznanjih o razši1jenosti oplutnika (Quercus
crenata) v Sloveniji (BRUS 1996). Dvomljivih navedb
in neupoštevanib objav je v arealnib kartah seveda še
precej več in poznavalci jih bodo pri podrobnem pregledu gotovo opazili. Že urednik je opozoril na nekatere podvojene karte (podvojena je npr. tudi arealna
karta za vrsto Crepis vesicaria na str. 121 ), po drugi
strani npr. pogrešamo arealni karti alpske jelenke
(Athamantha cretensis)- pod imenom Athamanta cretensis agg. je na s. 56 objavljena le arealna karta, v
kateri so najbrž združeni podatki obeh naših vrst tega
rodu (A . cretensis inA. turbith) ter Krapfovega jelenovca (Laserpitium krapfii), ki v nekaterih naših dinarskih gozdovih ni posebna redkost. Karti taksonov Hieracium murorum in H. sylvalicum (na str. 194 in 196)
prikazujeta najbrž razširjenost iste vrste, to je gozdne
škržolice. Nekaj težav se je pojavilo tudi pri zapisih
imen avtorjev taksonov (ki vsebujejo bolj nenavadne
črke). Omenjene in še druge napake, netočnosti ali
dvomljive, nepreverjene navedbe seveda precej zmanjšujejo verodostojnost in uporabnost Gradiva. Zavajale bodo lahko predvsem v floristiki in fitogeografij i
manj izobražene bralce, prav tako tudi botanike, ki slovenščine ne obvladajo in urednikovih uvodnih pojasnil
(ki v določeni meri te pomanjkljivosti vnaprej predpostavljajo) ne morejo razumeti.
Gradivo za Atlas flore Slovenije je pomembno in
koristno delo, ki bo najbrž veliko prispevalo k nadaljnjim raziskavam našega rastlinstva. Čeprav se z nek.ritičnim pristopom pri uporabi in objavi podatkov ne
moremo strinjati in menimo, da slovenskim botanikom
ni v ponos, velja (v glavnem) mladim avtmjem Gradiva
naše priznanje za pogum, trud in prizadevnost. Morda
nj ihovo delo dejansko pomeni tudi korak k atlasu flore
Slovenije, ki pa bo, vsaj po našem mnenju, moral nastati na bolj trdnih temeljih, s še bolj skupinskim in
veliko bolj kritičn im delom, v katerega bo priteguj eno
čim več, če že ne vsi na Slovenskem delujoči botaniki in tudi tujci, ki raziskujejo našo floro. Do takrat
moramo biti zadovoljni z objavljenim Gradivom, ki ga
bodo njegovi avtmji in morebitni novi sodelavci gotovo
še dopolnjevali in najhujše napake tudi popravili.
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Kadri in izobraževanje
Mitja Zupančič - sedemdesetletnik in prvi gozdar, redni
akademije znanosti in umetnosti

čl an

Slovenske

Igor DAKSKOBL ER*
Gozdar in fitocenolog Mitja Zupanč i č je v letu 200 l
praznoval svojo sedemdesetietnico, še pred tem dogodkom pa je bil (kot prvi gozdar doslej) izvoljen za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Menimo, da je prav, da se uglednega stanovskega
kolega in znanstvenika spomnimo tudi v Gozdarskem
vestniku. Rodil se je 25. decembra 1931 v Ljubljani. Po
maturi na Tehniški srednji šoli (1950) in na l. državni
gimnaziji (1951)je študiral gozdarstvo na (sedanji)
Biotehniški fakulteti. Tu se je pri profesorjih Gabrijelu Tomažiču in Viktorju Petkovšku prvič seznanil s
fitocenologUo, vedo, ki preučuj e rastlinske združbe.
Še posebej ga je zanjo navduši l takratni asistent pri
predmetu gojenje gozdov, Stanko Cvek. Kot absolvent
gozdarstva je začel sodelovati pri obsežnem projektu
fitocenološkega kartiranja gozdov v Zgornji Savski
dolini, ki ga je vodil dr. Vlado Tregubov. Zahtevno
terensko delo je opravljal zelo uspešno, zato ga je Tregubov pritegnil tudi k vegetacijskim raziskavam in
kartiranju snežniškega pogorja. Ko je Mitja Zupančič
leta 1962 diplomiral, je imel za seboj že več kot petletni
staž pri fitocenoloških raziskavah in je bil zelo primeren
za mesto asistenta na Inštitutu za biologijo SAZU pri
takrat že mednarodno uveljavljenem znanstveniku, dr.
Maksu Wraberju, ki je na tej ustanovi tovrstne raziskave opravljal od leta 1955. Tako lahko rečemo, da se
je Mitja Zupančič na začetku svoje znanstvene poti seznanil in šolal pri vseh treh začetnikih in utemeljitelj ih
fitocenologije na Slovenskem~ Tomažiču, Tregubovu
in Wraberju. Dodatno so njegovo znanje, obzorje in
poglede zelo bogatili takratni ali poznejši sodelavci
Inštituta za biologijo, biologi Jan Camelutti, Jože Bole,
Ernest Mayer in Alojz Šercelj. Pri njih je pridobil široko
biološko znanje in s tem znanjem nadgradil svoje takrat
že zelo bogate in za uspešno delo fitocenologa nujno
potrebne terenske izkušnje. V tem času se je izpopolnjeval tudi v tujini, l. 1967 na Dunaju in leta 1970 v
Poznanju na Poljskem. Praktično in teoretično znanje
je, potem ko je skupaj s sodelavci napisal že precej
fitocenoloških elaboratov, strnil v prvih znanstvenih
objavah o javorovo-bukovih gozdovih (Aceri-Fagetum
s. lat.) v dinarskem in predalpskem svetu Slovenije (l.
1967 in 1969). Po prezgodnji smrti Maksa Wraberja

* dr. l. D., Biološki inštitut ZRC SAZU, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, SLO
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(1972) je prevzel vodstvo geobotanične skupine na
inštitutu in skupaj s sodelavci uspešno nadaljeval
predhodnikovo delo. V tistem času je bilo zelo dejavno mednarodno Vzhodnoalpsko-dinarsko društvo za
proučevanje vegetacije, katerega soustanovitelj je bil
pokojni Maks Wraber. Mitja Zupančič je bil kot vodja
skupine, ki se je takrat oblikovala na inštitutu (v njej
sta bil sprva še zdaj že pokojna Ivo Puncer in Milan
Prešeren, kasneje pa so se jim pridružili Vinko Žagar,
Lojze Marinček in Andrej Seliškar), zelo dejaven pri
delovanju tega društva, tako pri organizaciji simpozijev (prvega so organizirali že l. 1974, kasneje še leta
1984 in 1. 1993) kot pri aktivni udeležbi s predavanji
na rednih in izrednih srečanjih . Prav tako je skupaj s
sodelavci začel aktivno sodelovati na srečanjih Mednarodnega združenja za proučevanje vegetacije (zdajšnje International Association for Vegetation Science
- lAVS). L. 1976 je doktoriral na gozdarski fakulteti
v Sarajevu (pri akademiku prof. Pavlu Fukareku) z
dizertacijo Smrekovi gozdovi v mraziščih dinarskega
gorstva Slovenije. Izredno poglobljeno študijo, podkrepljeno s številnimi meritvami, analitskimi in sintetskimi
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tabelami, je v monografiji objavil leta 1980 (Dela Opera SAZU 2417). Ta monografija je še danes eno
izmed temeljnih del o naših naravnih smrekovih gozdovih in o njihovi ekologiji. V nj ej široko zastavljene
primerjave, v katerih je zajel tudi smrekovja drugod v
Evropi, so mu omogočile, da je kritično analiziral sin taksonomski razred stmekovih gozdov Vaccinio-Piceetea
ter njegove diagnostične vrste in diagnostične vrste
nižjih enot. Raziskave smrekovih gozdov je razširil tudi
na osrednji del Balkanskega polotoka (preučevaljihje
v Bosni, Srbiji, Makedoniji in Bolgariji) in tamkajšnje
združbe primerjal s tistimi, ki uspevajo v Sloveniji in
drugod v Evropi. Rezultate teh raziskav je objavil v
treh delih v Biološkem vestniku (1980, 1982, 1990).
V to obdobje, med letoma 1980 in 1990, sodijo tudi
objave in opisi novih sintaksonov smrekov ih, borov ih,
bukovih, gradnovih gozdov in gozdov belega gabra ter
nova, podrobnejša fitogeografska členitev Slovenije,
ki jih je prispeval sam ali v soavtorstvu s kolegi na
inštitutu in nekaterimi tujimi raziskovalci.
Mitja Zupančič je fitocenološko pot začel kot kartirec in kartiranju (to je prostorskemu prikazovanju
razširjenosti rastlinskih, predvsem gozdn ih združb) je
vedno posvečal precejšnjo pozornost. Dolga leta je
vodil dela pri projektu Vegetacijska karta Slovenije.
Kartirali so večinoma v merilu 1: 50.000 in s temi kartami pokrili celotno ozemlje Slovenije. Leta 1982je bil
tiskan list Postojna L 33-77 (v meti lu 1: l00.000). Ostali
listi doslej niso bili tiskani, so pa omenjene rokop isne karte osnova za Vegetacijsko karto gozdnih zdntžb
Slovenije v meri lu 1: 400.000, ki jo najdemo na medmrežju (internetu). Vzporedno se je skupaj s sodelavci
vključil v medrepubliški projekt Vegetacijska karta
Jugoslavije in bil od leta 1984 glavni redaktor, od leta
1986 pa predsednik njegovega znanstvenega sveta.
Karta naravne potencialne vegetacije Jugoslavije (v
meri lu 1: 1.000.000) z vzporednim besedilom, kjer so
na kratko opisane na karti označene združbe, je bila
tiskana l. 1986, ob mednarodnem kongresu IUFRO v
Ljubljani. Mitja Zupančič je eden izmed soavtorjev te
karte in eden izmed treh urednikov spremljajoče publikacije. Prav tako je sodelavec in soavtor karte potencialno naravne vegetacije Evrope v merilu 1: 2.500.000,
ki je bila s spremljajočo legendo natisnjena leta 2000
v Bonnu (več o tem glej Znanost, 5. december 2001 , s.
20). Sodeluje tudi pri projektih Vegetacijske karte Alp,
ki jih koordinirajo v Franciji in v Italiji.
Leta 1982 je dr. Mitja Zupančič postal znanstveni
svetnik takrat že preimenovanega Biološkega inštituta
Jovana Hadžija ZRC SAZU. Isto leto je prevzel vodstvene naloge na komaj ustanovljenem Znanstvenora460

ziskovalnem centru SAZU, ki j ih je (večino časa kot
direktor) opravljal vse do leta 1992. Upokojil se je
leta 2000 in sedaj nadaljuje svoje delo na Slovenski
akademij i znanosti in umetnosti, katere izredni član
je od leta 1993, od leta 200 1 pa njen redni čla n . Iz
množice objav iz zadnjega obdobja naj izpostavimo le
nekatere. V ugledni nemški reviji Feddes Repertorium
(Berlin) je l. 1992 objavil tehtno razpravo o subalpinski grmiščni vegetaciji Balkanskega polotoka iz
zveze Bruckenthalion spiculifoliae Ht. (1949) 1960
emend. Zupančič 1992. Leta 1999 je pri SAZU izšla
znanstvena monografija Smrekovi gozdovi Slovenije,
v kateri je strnil svoja dolgoletna preuč evanja smrekovib gozdov. To delo, o katerem smo v Gozdarskem
vestniku kratko že poročali (1. 59, št. 4, s. 54),je najbrž
doslej najpopolnejši in s fitoce nološkimi tabelami ter
primerjavami najbolje opremljen znanstveni prikaz
neke večje skupine gozdnih združb v Sloveniji. Dragocen in s tabelami bogato dokumentiranje tudi njegov
pregled gozdno-grrniščne vegetacije slovenskega suhmediterana, kije izšel pri Razpravah fV. razreda SAZU
( 1999) in v katerem je precej dopolnil našo vednost
o potencialno naravni in drugotni vegetaciji tega dela
Slovenije in opisal nekaj novih sintaksonov. Veliko se
je v zadnjih letih posvečal tudi fitogeografski delitvi
Slovenije in skupaj s sodelavcem Vinkom Žagaijem
objavil dopolnila k obstoječi člen itvi. Na tem področju
se je povezal s slavistko in dialektologinjo Vero Smole
in v skupnih objavah sta primerjala karte fitogeografskih, dialektološkib in etnoloških območij Slovenije in
ugotavljala zanimive podobnosti. V zadnjem obdobju
je skupaj s sodelavci opisal tudi nove javorove, borove
in bukove združbe v Sloveniji.
Rezultat njegovega dolgoletnega raziskovalnega
dela je zelo obsežna bibliografija, ki skupno šteje okoli
250 enot. Med njimi je okoli 80 znanstvenih in 20 strokovn ih člankov, več monografij, okoli 30 samostojnih
poglavij v knjigah, nad deset sestavkov v enciklopedijah in precej poljudnih čl ankov. Je avtor (in soavtor)
številnih za znanost novih sintaksonov (subasociacij,
geografskih variant, asociacij in podzvez).
Mitja Zupančič se je redno in vrsto let udeleževal
domačih in mednarodnih srečanj botanikov in fitocenologov in na teh srečanj ih velikokrat, vsaj petdesetkrat, tudi predaval. Je č lan številnih mednarodnih združenj . Posebno aktivno je bilo njegovo delo
pri Vzhodnoalpsko-dinarskem društvu za pročevanje
vegetacije, kjer je bil dolgoletni podpredsednik, in v
redakcijskem kolegiju evropske vegetacijske karte. Za
svoje delo je prejel državna in društvena priznanja,
odličnost njegovega znanstvenega opusa pa najbolj
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potrjuje že omenjeno redno članstvo v Slovenski akademij i znanosti in umetnosti.
Svoje bogato znanje že desetletja nesebično predaja
mlajšim kolegom in je učitelj, mentor ali svetovalec
več ini slovenskih fitocenologov srednjega in mlajšega
rodu, pa tudi nekaterim drugim mlajšim znanstvenikom
s področij biologije in gozdarstva. Čeprav je večino
svojega dolgega in plodnega delovanja, z izjemo prvih
let, preživel med bio logi, je bil z gozdatji, njihovimi
organizacijami in ustanovami vseskozi povezan. Starejši se ga spomnijo kot avtorja al i soavtorja fitocenoloških elaboratov in fitocenoloških kart v podrobnih
merilih (predvsem v nazarskem, kočevskem in tolminskem gozdnogospodarskem območj u) , mlajši ga
morda najbolj poznajo po njegovih raziskavah smrekov ih in submediteranskih listnatih gozdov. Marsikomu
je pomagal z nasveti, nekaterim tudi pri formalnem
izobraževanju na podiplomski stopnji. Tvorno je bilo
in je še vedno tudi njegovo sodelovanje s predavatelji
fitocenologije na oddelku za gozdarstvo in obnovlj ive
gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani.
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Znana je njegova natan čnosti in pripravljenost, da
si tudi za nehvaležna dela vzame čas, zato je cenjen in
iskan kot ocenjevalec (recenzent) strokovnih in znanstvenih č l ankov (tudi za Gozdarski vestnik in Zbornik
gozdarstva in lesarstva). Je urednik Razprav 4. razr.
SAZU in član uredniškega odbora revije Acta Biologica Slovenica.
Mitja Zupančič je gotovo ob vsem drugem velik
ljubitelj in poznavalec slovenskih gozdov in njihovega
rastli nstva. Postavimo ga lahko na katerikoli de lček
več kot milijonhektarske gozdne površine Slovenije,
pa najbrž ne bo v zadregi ob vprašanju, v kateri gozdni
združbi se nahajamo, kaj je zanjo zn ači ln o, katere vrste
v njej rastejo. Ob življenjskem jubileju mu slovenski
gozda1ji želimo trdno zdravje in še veliko poti, izletov
in raziskav v naših gozdovih. Za že opravljeno delo v
njih se mu prisrčno zahvaljujemo in mu iskreno česti
tamo za redno članstvo v Slovenski akademij i znanosti
in umetnosti, z upanjem, da se mu bo v tej ugledni
ustanovi kmalu pridružil še kakšen gozdar.
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